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Politiets Efterretningstjeneste (PET) har som 

national sikkerhedsmyndighed til opgave at 

forebygge, efterforske og modvirke foreta-

gender og handlinger, der udgør eller vil kunne 

udgøre en fare for bevarelsen af Danmark som 

et frit, demokratisk og sikkert samfund.

PET arbejder med en række forskellige former 

for trusler mod Danmark og danske interesser 

i udlandet, hvor den alvorligste trussel i øjeblik-

ket er terrorisme.

Som det fremgår af PET’s løbende vurderin-

ger af terrortruslen, står Danmark for tiden 

over for det alvorligste trusselsbillede i mange 

år, og terrorangreb kan fi nde sted uden var-

sel. Der er personer og grupper herhjemme, 

som planlægger terrorhandlinger her eller i 

udlandet. Der er et skærpet fokus på Danmark 

også blandt ledende militante ekstremister i 

udlandet, som har et ønske om at gennemføre 

terrorhandling er mod Danmark eller mod danske 

interesser i udlandet. PET gennemfører løbende 

operationer og efterforskninger rettet mod 

konkrete trusler og bruger mange ressourcer 

på at identifi cere og afværge sådanne trusler.

En effektiv indsats mod terrorisme forudsæt-

ter en omfattende forebyggelse af radikalise-

ring, en robust imødegåelse af konkrete ter-

rorhandlinger og en effektiv efterforskning og 

retsforfølgning af terrorister. 

Derfor er det nødvendigt, at efterretningstje-

nesten, har den kapacitet og de ressourcer og 

kompetencer, som er nødvendige for at kunne 

yde en effektiv indsats på disse områder. 

PET har gennemgået store forandringer siden 

terrorangrebene mod USA den 11. september 

2001, og PET har fået tilført yderligere ressour-

cer og arbejdsredskaber.

Indsatsen mod terrorisme kræver imidlertid 

løbende justeringer og tilpasninger, og for PET 

er det en dynamisk proces, hvor vi på den ene 

side skal sikre, at vi får integreret og bruger de 

nye kapaciteter, ressourcer og kompetencer 

effektivt, og på den anden side hele tiden skal 

være åbne for, at det kan vise sig nødvendigt 

med yderligere styrkelser. 

Det afgørende for PET er, at vi let og hurtigt 

har adgang til de oplysninger, der er nødvendige, 

for at vi kan identifi cere konkrete trusler og 

målrette vores efterretnings- og efterforsk-

ningsarbejde. Men det er mindst lige så vigtigt, 

at vi har moderne og tidssvarende IT-systemer, 

som sikrer, at vi kan bearbejde og analysere 

oplysningerne. 

En effektiv terrorbekæmpelse forudsætter, at 

efterretningstjenesten kan gøre brug af de 

efterforskningsteknikker og -metoder, der er 

nødvendige, men lige så meget, at vi er i stand 

til at beskytte dem på en måde, der gør, at de 

fortsat kan anvendes effektivt.

Erfaringen i forhold til de nye trusler siden 

terrorangrebene den 11. september 2001 har 

været, at vi i langt større udstrækning må være 

indstillet på som efterretningstjeneste ikke 

blot præventivt at gribe ind over for truslerne, 

men også at sikre, at der bliver gennemført en 

strafferetlig efterforskning og retsforfølgning 

i forhold til gerningsmændene.

Det stiller os over for det klassiske dilemma, at 

vi i nogle tilfælde må vente med at gribe ind, til 

vi har et konkret og håndfast grundlag for at 

gøre det, mens vi samtidig må være opmærk-

somme på de sikkerhedsmæssige risici, når vi 

har at gøre med personer, der forbereder en 

terrorhandling. Det betyder også, at vi nu i 

endnu højere grad end tidligere må gennemføre 

vores efterforskninger på en måde, der gør det 
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Såvel nationalt som internationalt gælder 

det, at vi også i PET har en klar interesse i, at 

 terrorbekæmpelsen på den ene side er effektiv 

og på den anden side foregår på et retssikker-

hedsmæssigt forsvarligt grundlag. Vi skal hele 

tiden være opmærksomme på at opretholde 

denne balance. Og ikke mindst er det vigtigt – 

også for PET – at der er en effektiv kontrol med, 

hvordan vi anvender de beføjelser, vi er tildelt, 

og som ofte kan være ganske indgribende i 

forhold til den enkelte borger. Kontrollen har 

betydning for vores arbejde og ikke mindst for 

den tillid til PET, som er påkrævet.

En tidlig forebyggende indsats er nødvendig 

for at forhindre, at unge bliver tiltrukket af 

 ekstremisme og voldelige miljøer. For at med-

virke til at løse denne opgave har PET etableret 

et særligt forebyggelsescenter, som er ansvar-

lig for iværksættelsen og gennemførelsen af en 

række konkrete projekter, der tager sigte på at 

forebygge radikalisering og terrorisme, og som 

gennem en udbredt dialog søger at inddrage 

alle relevante aktører i det danske samfund i 

forebyggelsen af radikalisering på et så tidligt 

tidspunkt som muligt. PET ser det ligeledes 

som sin opgave gennem rådgivning at bidrage 

til etableringen af et effektivt beredskab i 

Danmark, der kan modstå de trusler, som det 

danske samfund står over for. 

Forebyggelsen af sikkerhedsmæssige trusler er 

ikke en opgave, PET kan løse alene, og det er en 

vigtig målsætning for PET at engagere hele det 

danske samfund i beskyttelsen af de værdier, 

vores samfund bygger på. 

Borgernes engagement forudsætter åbenhed 

fra PET’s side i forhold til offentligheden. I PET 

forsøger vi at være så åbne udadtil som muligt, 

men for at vi som efterretningstjeneste kan 

arbejde effektivt, er det nødvendigt at hem-

muligt, at der senere kan rejses tiltale og gen-

nemføres en straffesag ved domstolene.

Terrortruslen er ikke et hovedstadsproblem eller 

et storbyfænomen. Den vedrører hele landet, og 

derfor har PET styrket efterretningstjenestens 

lokale og regionale tilstedeværelse. Det har vi 

g jort gennem oprettelsen af to regionale enhe-

der henholdsvis øst og vest for Lillebælt og ved 

at ansætte regionale PET-medarbejdere i poli-

tikredsene. Sammenholdt med politireformen og 

etableringen af de nye og større politikredse vil 

dette forhåbentlig kunne styrke indsatsen mod 

terrorisme gennem et endnu tættere samar-

bejde mellem PET og politikredsene.

PET’s anvendelse af kilder, meddelere og i visse 

tilfælde civile agenter er helt centralt, hvis vi 

skal være i stand til at identifi cere og imødegå 

konkrete terrortrusler, og det er et fokusom-

råde for os, at vi bliver endnu bedre til denne 

del af PET’s virksomhed.

Et andet fokusområde for PET er, at vi ønsker 

at bidrage til at styrke og videreudvikle det 

internationale samarbejde om bekæmpelse 

af terrorisme. Der er behov for, at vi i højere 

grad bliver i stand til at arbejde multilateralt 

og operativt på tværs af landegrænser og med 

inddragelse af andre retshåndhævende myndig-

heder. Samtidig er det nødvendigt, at vi udbyg-

ger vores samarbejde med en række lande, vi 

ikke tidligere har haft et tæt samarbejde med, 

men som har en særlig betydning for indsatsen 

mod terrorisme. Det gælder bl.a. lande i Nord-

afrika og Mellemøsten.

Dette udbyggede samarbejde rummer natur-

ligvis både praktiske og juridiske udfordringer, 

men det er udfordringer, som vi må fi nde for-

svarlige løsninger på. 
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meligholde oplysninger i forhold til bl.a. aktuelle 

efterforskninger, kilder og samarbejdspartnere. 

Som led i bestræbelserne på den størst mulige 

åbenhed har efterretningstjenesten siden maj 

2007 løbende offentligg jort uklassifi cerede 

vurderinger af terrortruslen mod Danmark. For-

målet med offentliggørelsen er at give befolk-

ningen en større indsigt og forståelse af det 

globale trusselsbillede og samtidig imødekomme 

offentlighedens store interesser for dette 

område.

Denne årsberetning dækker 2006 og 2007. I det 

omfang det er relevant, er der inddraget for-

hold fra begyndelsen af 2008.

God læsning.

Politimester Jakob Scharf
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1.
Organisatoriske og 
 administrative forhold

PET har siden 2001 løbende fået tilført yder-

ligere ressourcer for at styrke indsatsen mod 

terrorisme. I 2005 var der ansat ca. 480 medar-

bejdere i PET. Af dem blev de 140 ansat i forbin-

delse med antiterrorpakke I og II i henholdsvis 

2002 og 2004. I 2006 blev der igen tilført ca. 

150 stillinger til PET fra Rigspolitiets Nationale 

Efterforskningsstøttecenter (NEC), og i forbin-

delse med udmøntningen af antiterrorpakke III 

i 2007 blev PET tilført yderligere ca. 20 mio. kr., 

der var øremærket til særlige formål, herunder 

en styrkelse af livvagtsstyrken, aktionsstyrken 

og efterretnings- og efterforskningsområdet. 

PET beskæftiger i dag ca. 700 medarbejdere. 

37 % af efterretningstjenestens medarbejdere 

er tilknyttet PET’s operative afdeling fordelt 

med 12 % på kontraterrorisme, herunder non-

proliferation, 7 % på kontraspionage og -eks-

tremisme, 5 % på indsatsen mod den alvorligste 

form for organiseret kriminalitet, 6 % på sær-

lige operationer (kildeføring, vidnebeskyttelse 

og agentvirksomhed), 6 % på lokale og regionale 

operative aktiviteter i henholdsvis region øst og 

vest og 1 % på operative udviklingsaktiviteter. 

Medarbejderne på de tre sidstnævnte områder  

(særlige operationer, lokale og regionale aktivi-

teter samt operative udviklingsaktiviteter) 

udfører opgaver i tilknytning til indsatsen mod 

terrorisme, spionage, ekstremisme og den 

alvorligste form for organiseret kriminalitet. 

 

46 % af efterretningstjenestens medarbejdere 

er tilknyttet PET’s sikkerhedsafdeling fordelt 

med 6 % på koordinerende stabsfunktioner, 

14 % på personbeskyttelse, 9 % på aktionsstyr-

ken, 13 % på observationsopgaver og 4 % på 

teknisk støtte. På de tre sidstnævnte områder 

(aktionsstyrken, observationsopgaver og teknisk 

støtte) yder PET tillige bistand til politikredsene. 

39 % af det samlede antal sager på disse områ-

der (i alt 770 sager) har i 2007 været sådanne 

assistancesager. 

4 % af efterretningstjenestens medarbejdere 

er tilknyttet PET’s afdeling for forebyggende 

sikkerhed, mens 1 % af efterretningstjenestens 

medarbejdere er tilknyttet center for terror-

analyse, som  tillige råder over medarbejdere fra 

Forsvarets Efterretningstjeneste, Udenrigs-

ministeriet og Beredskabsstyrelsen. 

PET’s administrationsafdeling, som er ansvarlig 

for efterretningstjenestens personaleadmini-

stration og -udvikling, den interne sikkerhed, 

IT og kommunikation, arkiv og dokumentation 

samt økonomistyring og logistik beskæftiger 

10 % af efterretningstjenestens medarbejdere. 
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Endelig er 1 % af efterretningstjenestens med-

arbejdere beskæftiget i juridisk afdeling og 

1 % i ledelsessekretariatet.

JUSTERING AF PET’S ORGANISATION

PET har løbende gennemført justeringer af sin 

organisation for at kunne leve op til de opgaver 

og krav, som stilles til efterretningstjenesten. 

Efter en omorganisering i 2007 består PET i dag 

af seks afdelinger: Administrationsafdelingen, 

juridisk afdeling, operativ afdeling, sikkerheds-

afdelingen, afdelingen for forebyggende sikker-

hed og center for terroranalyse. Sammen med 

chefen for PET udgør de seks afdelingschefer 

PET’s øverste ledelse, der bistås af et ledelses-

sekretariat, som også varetager opgaver i 

forhold til pressekontakt, intern kommunikation 

samt koordinationen af efterretningstjenestens 

internationale samarbejde.

De enkelte afdelinger i PET består af et antal 

centre, som er opdelt i forskellige sektioner. 

Det samlede organisationsdiagram kan ses på 

www.pet.dk.

PET’s nuværende struktur, der er etableret i 

2007, afspejler ønsket om at sikre den fornødne 

klarhed i ansvarsfordelingen og sammenhæng 

i opgaveløsningen.

Organisationsændringen i 2007 indebar bl.a., at 

efterretningstjenestens kildeføring, vidnebeskyt-

telse og agentvirksomhedsopgaver blev samlet 

i en tværgående enhed (særlige opera tioner) i 
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PET’s operative afdeling, og at der i PET’s admi-

nistrative afdeling blev oprettet et økonomi- og 

logistikcenter, som skal sikre en effektiv styring 

og anvendelse af efterretningstjenestens res-

sourcer.

Det bemærkes i den forbindelse, at PET ikke 

er tildelt særskilte driftsbevillinger på de årlige 

fi nanslove eller i Rigspolitiets interne økonomi-

system. Udgifterne til PET afholdes inden for 

politiets samlede bevilling, og de estimerede 

udgifter til drift af PET skønnes at udgøre ca. 

400 mio. kr., hvoraf ca. 310 mio. kr. anvendes til 

personaleomkostninger. 

For at håndtere den stadigt stigende mængde 

af information og styrke medarbejdernes 

adgang til hurtig og præcis information har 

PET i 2007 etableret et IT- og Videncenter, som 

ligeledes har en central funktion i forhold til 

implementeringen af PET’s nye IT-platform.

BEDRE LOKAL OG REGIONAL DÆKNING

For at styrke PET’s lokale og regionale dækning  

omlagde PET i efteråret 2007 den hidtidige 

kontaktmandsordning i politikredsene. Omlæg-

ningen indebærer bl.a., at PET nu har faste 

medarbejdere ansat i hver politikreds. De 

pågæld ende medarbejdere er tilknyttet PET’s 

Politiets Efterretningstjeneste
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regionale enheder i henholdsvis Odense (Region 

Øst, der dækker politikredsene øst for Lillebælt) 

og Århus (Region Vest, der dækker politikreds-

ene vest for Lillebælt). De regionale enheder, 

herunder regionsmedarbejderne i politikreds-

ene, udgør en del af PET’s operative afdeling og 

løser lokalt og regionalt opgaver vedrørende 

terrorisme, spionage, ekstremisme samt alvorlig 

organiseret kriminalitet i samarbejde med de 

relevante politikredse. 

STYRKET EFTERFORSKNINGSKAPACITET

Den 1. august 2006 blev der overført ca. 150 

medarbejdere fra Rigspolitiets Nationale Efter-

forskningsstøttecenter (NEC) til PET. Formålet 

var at styrke den operative indsats på terror-

området og at sikre, at den alvorligste orga-

niserede kriminalitet blev håndteret i en ny og 

større organisation.

Overførslen omfattede aktionsstyrken (AKS), 

særlige operationer (vidnebeskyttelse, forhand-

lergruppe og agentvirksomhed), observation og 

teknik samt et antal analyse- og rejseholdsmed-

arbejdere.

Erfaringen med overførslen har været meget 

positiv. Aktionsstyrken, observations- og teknik-

gruppen samt forhandlergruppen er i dag vel-

integrerede i PET’s sikkerhedsafdeling, mens de 

øvrige overførte medarbejdere indgår i efter-

retningstjenestens operative afdeling, hvor der 

er etableret et center for organiseret krimina-

litet. Overførslen har bl.a. g jort det muligt at 

tilvejebringe en større fl eksibilitet i forhold til 

personaleanvendelsen, ligesom udviklingen af 

både spidskompetencer og tekniske værktøjer 

inden for f.eks. IT-efterforskning er blevet yder-

ligere styrket.

På kontraterrorområdet har PET’s operative 

indsats ført til, at der i stadig større omfang 

gennemføres strafferetlige efterforskninger 

med henblik på retsforfølgning af personer, der 

er involveret i terrorisme. Udviklingen har nød-

vendigg jort en udbygning og styrkelse af PET’s 

efterforskningsmæssige kapacitet, og derfor 

er der i 2007 etableret en egentlig efterforsk-

ningssektion i PET’s center for kontrater ror isme 

som led i udmøntningen af anti-terrorpakke III.

NY IT-PLATFORM

I slutningen af 2006 blev der afsat 70 mio kr. 

til modernisering af PET’s IT-systemer, herunder 

til digitalisering af arkiver, IT-understøttelse 

af sagsgangene, etablering af en samlet infor-

mationsdatabase og udvikling af grundlaget 

for ibrugtagningen af nye IT-værktøjer, der kan 

anvendes til samkørsel af store datamængder 

og tværgående søgninger heri.

PET har i 2007 arbejdet med at tilvejebringe 

forudsætningerne for implementeringen af 

en ny IT-platform. Der er således udvalgt og 

indgået kontrakt med et rådgivende konsulent-

fi rma, ligesom PET er i færd med at udarbejde 

en konverteringsstrategi for efterretnings-

tjenestens papirarkiv, registre og databaser. 

Herudover er der indhentet tilbud på indscan-

ning af væsentlige dele af papirarkivet og 

gennemført en analyse af, hvorvidt – og i givet 

fald i hvilken udstrækning – PET og Forsvarets 

Efterretningstjeneste (FE) med fordel vil kunne 

anvende en fælles teknisk platform i forbindelse 

med implementeringen af nye informations-

databaser. 

Sideløbende med dette arbejde har PET fore-

taget undersøgelser i ind- og udland af IT-

løsninger, der skønnes at kunne være relevante 

for efterretningstjenesten, gennemført en 

markeds analyse og afsluttet arbejdet med 

kravspecifi kationerne. En leverandør forventes 

udpeget i løbet af 2008.
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VISION 2009

Udenlandske sagkyndige gennemførte i 2006 

en større analyse af PET’s virksomhed som led 

i regeringens handlingsplan for bekæmpelse 

af terrorisme. I benchmarkundersøgelsen, der 

kan læses på www.pet.dk, konkluderes det, at 

PET’s ydeevne, effektivitet og anseelse er øget 

betragteligt siden terrorangrebene den 

11. september 2001, og at efterretningstjene-

sten må betragtes som blandt de absolut 

bedste efterretningstjenester i Europa. Det 

påpeges imidlertid i rapporten, at PET i sit dag-

lige arbejde også i de kommende år vil stå over 

for væsentlige udfordringer. På den baggrund 

opstiller rapporten 12 anbefalinger, der indgår 

i det uklassifi cerede resumé af undersøgelsen, 

som Justitsministeriet offentligg jorde den 

17. maj 2006. 

På baggrund af disse anbefalinger har PET 

formuleret en målsætning, som skal sikre, at 

efterretningstjenesten også i de kommende år 

kan fastholde positionen som en af de absolut 

førende efterretningstjenester i Europa.

Som led i visionens gennemførelse er der 

udpeget seks strategiske indsatsområder, og 

for hvert af disse indsatsområder har efter-

retningstjenesten formuleret en overordnet 

målsætning og en række delmål, der udmøntes 

i en årlig aktivitetsplan for PET’s strategiske 

udviklingsarbejde.

De seks overordnede målsætninger er følgende: 

•  PET skal styrke kapaciteten til at indhente 

og analysere oplysninger med henblik på 

 tidligt at identifi cere og skabe et stadigt 

mere fyldestgørende billede af trusler mod 

samfundets sikkerhed

•  PET skal styrke kapaciteten til at modvirke 

og forhindre konkrete trusler mod samfun-

dets sikkerhed

•  PET skal styrke kapaciteten til målrettet 

 rådgivning og aktivering af samarbejdspart-

nere og øvrige interessenter for at styrke 

den samlede modstandskraft i samfundet

•  PET skal styrke kapaciteten inden for res-

source- og resultatstyring og sikre eksekve-

ring og opfølgning på alle iværksatte initiativer

•  PET skal styrke sammenhængen mellem 

 kompetencer og opgaveløsning på kort og 

langt sigt med henblik på yderligere profes-

sionalisering af efterretningstjenesten

•  PET skal opbygge og fastholde en tidssvar-

ende IT-platform, som styrker og understøt-

ter efterretningstjenestens arbejdsproces-

ser og operative overblik
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2. Juridiske forhold

JURIDISK AFDELING

Juridisk afdeling varetager juridiske spørgsmål 

i forhold til alle dele af PET’s virksomhed. I den 

forbindelse er det juridisk afdelings opgave at 

sikre en velfungerende og effektiv legalitets-

sikring og -kontrol i alle dele af efterretnings-

tjenestens virksomhed. Juridisk afdeling skal 

endvidere sikre, at den juridiske behandling af 

alle efterretningstjenestens sager er effektiv 

og forsvarlig, samt at behandlingen sker med 

den fornødne hurtighed. 

Legalitetssikring og -kontrol omfatter i særlig  

grad efterretningstjenestens anvendelse af 

straffeprocessuelle tvangsindgreb, efterret-

ningstjenestens nationale og internationale 

samarbejde samt efterretningstjenestens regi-

strering, behandling og udveksling af person-

oplysninger.

For at sikre den løbende legalitetssikring og 

-kontrol i forhold til efterretningstjenestens 

øvrige afdelinger, herunder i forhold til straffe-

processuelle tvangsindgreb, knyttes medarbej-

derne i juridisk afdeling efter behov til disse 

afdelinger og inddrages i tilrettelæggelsen og 

gennemførelsen af efterretningstjenestens 

operationer. Juridisk afdeling har bl.a. ansvaret 

for, at efterretningstjenestens sager efter-

forskes og behandles på en måde, som sikrer, 

at de nødvendige beviser til en eventuel efter-

følgende straffesag tilvejebringes.

AKTINDSIGT OG ARKIVADGANG

Juridisk afdeling behandler alle spørgsmål i for-

hold til aktindsigt efter forvaltnings- og offent-

lighedsloven og i forhold til forskeres adgang til 

efterretningstjenestens arkiver. 

Aktindsigtsbegæringer underkastes en konkret 

vurdering, men der gives som udgangspunkt ikke 

aktindsigt i oplysninger, som PET måtte have om 

en person. Det skyldes, at PET ikke er omfattet 

af lov om behandling af personoplysninger og 

dermed heller ikke af lovens regler om indsigts-

ret (egen-acces). Der er som udgangspunkt 

heller ikke adgang til partsaktindsigt i PET’s 

virksomhed efter forvaltningsloven, da disse 

regler alene gælder for sager, hvor der er eller 

vil blive truffet afgørelse af en myndighed, hvil-

ket ikke er tilfældet for hovedparten af PET’s 

sager. Endelig gælder offentlighedsloven ikke 

for sager inden for strafferetsplejen, hvilket 

betyder, at størstedelen af PET’s virksomhed 

ikke er omfattet af reglerne om aktindsigt i 

offentlighedsloven.

Enkelte forskere er blevet tildelt en særlig 

adgang til PET’s og en række andre myndig-

heders arkiver. Dette er f.eks. sket i forbindelse 

med Dansk Institut for Internationale Studiers 

udredning “Danmark under den kolde krig” og 

professor Bent Jensens forskningsprojekt 

“Den kolde krig i Danmark 1945-1991”.

I forbindelse med en sådan adgang underskri-

ver den enkelte forsker en tavshedserklæring, 

ligesom der fastsættes en række vilkår for 

forskerens konkrete arkivadgang. I tavsheds-

erklæringen forpligter forskeren sig til ikke 

at offentliggøre klassifi cerede oplysninger og 

dokumenter, medmindre der opnås samtykke 

hertil fra udstederen af dokumentet. Forskeren 

forpligter sig endvidere til at tage de nødven-

dige hensyn, herunder ved anonymisering, til 

beskyttelse af oplysninger af hensyn til statens 

sikkerhed, rigets forsvar, forholdet til fremmede 

magter eller tredjemand. Oplysninger om tredje-

mand kan f.eks. være oplysninger om enkeltper-

soners rent private forhold. Tavshedserklærin-

gen skal forhindre, at sensitive oplysninger, der 

kan kompromittere efterretningstjenesten, eller 

meget personfølsomme oplysninger om enkelt-

personer, ikke uberettiget offentliggøres . Det 

fremgår af tavshedserklæringen, at en tilside-

sættelse af tavshedspligten kan være strafbar.
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LOVGIVNING OG KONTROL

PET’s arbejde og metoder er reguleret af de 

samme regler i retsplejeloven, som gælder 

for det øvrige politi. Retsplejeloven indeholder 

dog på enkelte områder nogle særlige regler 

for efterforskning af de forbrydelser, der er 

om fattet af straffelovens kapitel 12 og 13, og 

som PET beskæftiger sig med. Der er således 

ingen særskilt lovgivning for PET, men justits-

ministeren har den 9. maj 1996 udstedt en 

instruks, der nærmere uddyber efterretnings-

tjenestens opgaver og ansvar. Instruksen er 

optrykt som bilag C.

PET er undergivet fl ere former for ekstern kon-

trol. Hertil kommer, at efterretningstjenesten 

selv gennem løbende intern kontrol søger at 

sikre, at arbejdsmetoder og sagsbehandling er 

i fuld overensstemmelse med relevante regler.

I det følgende redegøres kort for de enkelte 

kontrolforanstaltninger.

Justitsministerens kontrol

Justitsministeren fører på regeringens vegne 

tilsyn med PET, og efterretningstjenesten er 

undergivet ministerens instruktioner. Justits-

ministeren har som nævnt udstedt generelle 

retningslinjer for PET’s arbejde. Det fremgår 

bl.a. heraf, at chefen for PET er forpligtet til at 

holde ministeren underrettet om både generelle 

og konkrete forhold, som er af væsentlig betyd-

ning for efterretningstjenestens virksomhed. 

Kontrol med Politiets Efterretningstjeneste
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Folketingets kontrol

Folketinget har ved lov nr. 378 af 6. juli 1988 

etableret et særligt udvalg med det formål “at 

have indseende med forsvarets og politiets 

efterretningstjenester” (se bilag B).

Udvalget består af fem folketingsmedlemmer, 

som er udpeget af de fem største partier i Folke-

tinget. Udvalget skal efter loven underrettes om 

de generelle retningslinjer, der gælder for PET’s 

virksomhed, samt orienteres om væsentlige 

omstændigheder af sikkerhedsmæssig karakter. 

Medlemmerne har tavshedspligt om, hvad de 

erfarer i udvalget.

Domstolskontrol

For at kunne foretage en række efterforsk-

ningsskridt (f.eks. telefonafl ytning) skal PET som 

det øvrige politi indhente en retskendelse ved 

domstolene efter retsplejelovens regler herom.

Registerkontrol

Det såkaldte Wamberg-udvalg fører kontrol med 

PET’s registreringer og videregivelse af person-

oplysninger og skal godkende nye registreringer 

af danskere og herboende udlændinge. Udvalget 

mødes 6-10 gange om året hos PET og gennem-

ser sagerne og afgør, om betingelserne for 

registrering er opfyldt. Endvidere foretager 

udvalget stikprøve-kontrol af PET’s sager for 

at påse, at retningslinjerne for registreringer 

bliver overholdt. Hvis PET i forbindelse med 

sager om sikkerhedsgodkendelse ønsker at 

videregive oplysninger om en person til andre 

myndigheder, skal videregivelsen godkendes af 

Wamberg-udvalget (læs mere om Wamberg-

udvalget i bilag D).

Rigsrevisionens kontrol

Udgifterne til PET – herunder løn mv. – er omfat-

tet af den almindelige revision af politiets 

regnskaber, som foretages af Rigsrevisionen i 

samarbejde med Rigspolitichefens revisionssek-

tion og Justitsministeriets kasseinspektører.

En lille del af PET’s regnskaber, f.eks. dem, der 

vedrører dækning af kilders omkostninger, er 

dog undergivet en særlig revisionsprocedure, 

som indebærer en mere fuldstændig revision 

af udgifterne. Denne revision foretages af en 

særligt beskikket medarbejder i Rigsrevisionen, 

der bistås af én af Justitsministeriets kasse-

inspektører. Den særligt beskikkede medarbej-

der redegør over for rigsrevisor for den udførte 

revision. Til statsrevisorerne rapporteres der 

kun i klassifi ceret form, hvis særlige forhold 

undtagelsesvis nødvendiggør dette.

PET-KOMMISSIONEN OG UDVALGET 

 VEDRØRENDE PET OG FE

Justitsministeriet nedsatte i 1998 et udvalg 

vedrørende Politiets og Forsvarets Efterret-

ningstjenester (Wendler-Pedersen-udvalget). 

Det er udvalgets hovedopgave at komme med 

forslag til klarere regler for efterretningstjene-

sternes registrering og opbevaring af oplysnin-

ger om personer og organisationer i Danmark. 

Desuden skal udvalget overveje spørgsmålet 

om borgernes adgang til at få oplysning om, 

hvorvidt vedkommende er registreret i efter-

retningstjenesternes arkiver samt muligheden 
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for at etablere en oplysningsordning, der giver 

adgang til historiske oplysninger. Endelig skal 

udvalget komme med forslag til en mere samlet 

regulering af PET’s virksomhed.

I 1999 blev der nedsat en undersøgelseskommis-

sion (PET-kommissionen), der fi k til opgave at 

undersøge en lang række aspekter vedrør ende 

PET’s aktiviteter i perioden 1945-1989, herunder 

spørgsmålet om politiets efterretningsvirksom-

hed i forhold til det politiske område. Undersøg-

elsen vil også omfatte forhold i tilknytning til 

Blekingegade-sagen.

PET-kommissionens arbejde forventes afsluttet 

i løbet af 2008, hvorefter Wendler-Pedersen- 

udvalget, der har afventet PET-kommissionen, 

vil kunne afslutte sit arbejde.

REGERINGENS HANDLINGSPLAN FOR 

 TERRORBEKÆMPELSE

Efter terrorangrebene i London i juli 2005 ned-

satte regeringen en tværministeriel arbejds-

gruppe, der fi k til opgave at foretage en samlet 

gennemgang og vurdering af det danske sam-

funds indsats og beredskab over for terror-

handlinger.

Arbejdsgruppen offentligg jorde sin rapport den 

3. november 2005, hvor arbejdsgruppen bl.a. 

foreslog øget udveksling af oplysninger mellem 

PET og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), 

videre adgang til at indhente personoplysninger 

hos andre myndigheder, adgang til fl ypassager-

lister, øgede efterforskningsmuligheder på tele-

området samt øget mulighed for TV-overvågning 

af centrale pladser og trafi kknudepunkter mv. 

Den 16. november 2005 offentligg jorde rege-

ringen en handlingsplan for terrorbekæmpelse, 

der indeholder en redegørelse for, hvorledes 

der efter regeringens opfattelse bør arbejdes 

videre med at konkretisere de anbefalinger, 

som den tværministerielle arbejdsgruppe var 

fremkommet med. Handlingsplanen beskriver en 

række initiativer i forhold til efterretningstjene-

sternes organisation, samarbejde og ressour-

cer, efterforskning af terror, udlændinges ophold 

i Danmark, det civile beredskab, dialog med de 

muslimske samfund og forskning. 

På grundlag af arbejdsgruppens anbefalinger 

er der bl.a. gennemført en række ændringer af 

straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre 

love (antiterrorpakke III) for at styrke indsatsen 

mod terrorisme. Lovændringerne trådte i kraft 

den 10. juni 2006 (lov nr. 542 af 8. juni 2006).

Ud over at gennemføre dele af regeringens 

handlingsplan for terrorbekæmpelse har formå-

let med lovændringerne ligeledes været at gøre 

det muligt for Danmark at ratifi cere Europarå-

dets konvention om forebyggelse af terrorisme 

samt FN´s konvention om nuklear terrorisme. 

Lovændringerne indeholder en række tiltag, der 

forbedrer politiets muligheder for at forebygge, 

efterforske og bekæmpe terrorhandlinger.

Antiterrorpakke III (2006)

Strafbart at hverve eller oplære til terror

Der er indsat nye bestemmelser i straffeloven 

om hvervning og oplæring til at begå terror hand-

linger. Strafferammen er fastsat til fængsel 

indtil 6 år eller 10 år (under særligt skærpende 

omstændigheder 16 år) afhængig af, hvilke hand-

linger der hverves/oplæres til. Endvidere er det 

som noget nyt g jort strafbart med fængsel 

indtil 6 år at lade sig hverve eller oplære til at 

begå terrorhandlinger.

PET’s indhentning og videregivelse 

af oplysninger

PET kan efter lovændringen videregive oplys-

ninger til Forsvarets Efterretningstjeneste 

(FE), uden at der i hvert enkelt tilfælde skal 
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foretages en nærmere konkret vurdering og 

interesseafvejning i forhold til den relevante 

oplysning. PET kan således videregive oplysnin-

ger til FE, i det omfang videregivelsen kan have 

betydning for varetagelsen af de respektive 

efterretnings tjenesters opgaver.

Der er endvidere etableret et særligt lovgrund-

lag for PET’s indhentning af oplysninger fra 

andre forvaltningsmyndigheder, således at disse 

myndigheder ikke i hvert enkelt tilfælde skal 

foretage en nærmere konkret vurdering og 

interesseafvejning i forhold til den relevante 

oplysning. PET kan herefter indhente oplysninger  

fra andre forvaltningsmyndigheder, i det omfang 

oplysningerne kan have betydning for varetag-

else af efterretningstjenestens opgaver vedrør-

ende forebyggelse og efterforskning af over-

trædelser af straffelovens kapitel 12 og 13.

Retskendelse i forbindelse med 

telefonafl ytning

Proceduren for indhentelse af kendelse til at 

iværksætte indgreb i form af telefonafl ytning  

og fremadrettede teleoplysninger er med lov-

ændringen blevet forenklet. PET behøver nu kun 

at indhente én forudgående kendelse, der giver 

mulighed for bl.a. at afl ytte den mistænkte per-

son, uanset hvilke telekommunikationsmidler den 

pågældende vælger at bruge. Der er tale om en 

ændring i forhold til den tidligere ordning, hvor-

efter en kendelse om afl ytning og tele oplysning 

skulle angive de konkrete telefonnumre, der 

måtte afl yttes eller indhentes teleoplysning om. 

Ændringen gælder kun for kendelser ved rørende 

telefonafl ytning og teleoplysning i forbindelse 

med efterforskning af en overtrædelse af 

straffelovens kapitel 12 og 13. De almindelige 

regler for, hvornår indgrebet kan foretages, er 

ikke ændret, og PET kan således ikke foretage 

telefonafl ytning og få teleoplysninger i videre 

omfang end tidligere. Domstolene har endvidere 

efterfølgende adgang til at føre kontrol med de 

telefonnumre, som indgrebet har været rettet 

mod, og som ikke har været anført i kendelsen.

Teleobservation

Anvendelsen af såkaldt teleobservation er nu 

udtrykkeligt reguleret i retsplejeloven, hvor der 

er indsat bestemmelser om, hvilke betingelser , 

herunder krav om kendelse, der skal være 

opfyldt for at kunne indhente oplysninger fra 

udbydere af telenet og teletjenester. Det drejer 

sig bl.a. om oplysninger om, hvilke mobiltelefon-

master en mistænkts mobiltelefon løbende er 

i kontakt med, herunder oplysninger om den 

anvendte mobilcelle, og efter omstændig-

hederne oplysning om afstand mellem mobil-

tele fonen og masten.

Forstyrrelse af radio- eller 

telekommunikation

Med det formål at forebygge konkret forestå-

ende terrorhandlinger eller anden alvorlig 

kriminalitet er der med lovændringen indsat en 

bestemmelse i retsplejeloven om forstyrrelse 

eller afbrydelse af radio- eller telekommunika-

tion i helt særlige tilfælde. Efter bestemmelsen 

kan politiet på grundlag af en kendelse forstyrre 

eller afbryde radio- eller telekommunikation, 

hvis der er afgørende grunde til det med henblik 

på at forebygge, at der vil blive begået en lov-

overtrædelse, der efter loven kan straffes med 

fængsel i 6 år eller derover, eller en forsætlig 

overtrædelse af straffelovens kapitel 12 og 13. 

Det er endvidere en betingelse, at lovovertræ-

delsen kan medføre fare for menneskers liv eller 

velfærd eller for betydelige samfundsværdier.

TV-overvågning

Med lovændringen er der indsat en bestem-

melse i tv-overvågningsloven, hvorefter politiet 

kan henstille, at offentlige myndigheder eller 

private foretager tv-overvågning i overens-

stemmelse med gældende lovgivning. Henstilling 

om at iværksætte tv-overvågning forudsættes 
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navnlig anvendt, hvor tv-overvågning vurderes 

at kunne have betydning for at forebygge eller 

efterforske eventuelle terrorangreb. 

Der er endvidere indsat en bestemmelse i tv-

overvågningsloven, der giver politiet mulighed 

for at stille krav til offentlige myndigheder eller 

private om kvaliteten af optagelser af billeder 

på videobånd, fi lm eller lignende samt med hen-

syn til opbevaringen af sådanne optagelser.

PET’s adgang til passageroplysninger

For at sikre PET en hurtigere og mere effektiv 

adgang til standardmæssige oplysninger om 

fl ypassagerer (passageroplysninger) er der i 

luftfartsloven indsat en ny bestemmelse, der 

giver efterretningstjenesten adgang til sådanne 

oplysninger fra luftfartsselskaberne. 

Bestemmelsen betyder, at luftfartsselskaberne 

skal registrere og opbevare visse passagerop-

lysninger i 1 år, og at PET har adgang til at få 

udleveret disse oplysninger uden retskendelse 

i sager om overtrædelse af straffelovens kapi-

tel 12 og 13. Der er endvidere fastsat regler om 

PET’s on-line adgang til luftfartsselskabernes 

bookingsystemer. 

Efter bestemmelsen bemyndiges transport- 

og energiministeren til – efter forhandling 

med justitsministeren – at fastsætte regler 

om fl yselskabernes registrering og opbevaring 

af passageroplysninger samt om den prak-

tiske bistand til PET ved udlevering af disse 

oplysning er. PET arbejder sammen med Justits-

ministeriet på at tilvejebringe det fornødne 

grundlag for, at der kan fastsættes nærmere 

regler om passageroplysninger, ligesom der 

arbejdes på at tilvejebringe den fornødne 

IT-mæssige løsning til at kunne indhente og 

 bearbejde passageroplysninger. 

Logning

Den såkaldte logningsbestemmelse i retspleje-

loven blev indført ved lov nr. 378 af 6. juni 2002. 

Ved bestemmelsen blev der bl.a. indført en 

pligt for teleselskaber og internetudbydere 

til “logning” af trafi kdata, der er relevante for 

politiets indgreb i meddelelseshemmeligheden  

mv., ligesom der blev givet mulighed for at 

fastsætte nærmere administrative regler om 

udbydernes bistand til politiet i forbindelse med 

disse indgreb. 

På baggrund af denne hjemmel har Justitsmi-

nisteriet den 28. september 2006 udstedt den 

såkaldte logningsbekendtgørelse, der trådte 

i kraft den 15. september 2007. Lognings-

bekendtgørelsen indeholder nærmere regler 

for, hvilke typer af oplysninger det pålægges 

henholdsvis teleselskaber og internetudbydere 

at registrere og opbevare i 1 år, og hvordan 

registreringen skal foregå. 
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Oplysningerne skal registreres og opbevares 

således, at de kan anvendes som led i politiets 

efterforskning og retsforfølgning af strafbare 

forhold. De almindelige regler for, hvilke betin-

gelser der skal være opfyldt, for at politiet kan 

få udleveret de pågældende oplysninger, er ikke 

ændret. PET skal derfor fortsat indhente ret-

tens kendelse for at få udleveret oplysningerne 

eller få udleveret oplysningerne umiddelbart, 

hvis øjemedet ellers ville forspildes, og derefter 

forelægge sagen for retten med anmodning om, 

at indgrebet godkendes.

SAMARBEJDE MED 

 UDLÆNDINGE MYNDIG HEDERNE

Efter udlændingeloven kan udlændingemyndig-

hederne uden samtykke videregive oplysninger 

om udlændinge til efterretningstjenesterne, i 

det omfang videregivelse kan have betydning 

for efterretningstjenesternes varetagelse af 

 sikkerhedsmæssige opgaver. 

PET modtager efter nærmere angivne krite-

rier visse udlændingesager (asyl-, opholds- og 

visumsager) for at foretage en vurdering af, 

hvorvidt en udlænding må anses for en fare 

for den offentlige orden, forholdet til frem-

mede magter eller statens sikkerhed. PET 

har orienteret udlændingemyndighederne om, 

hvilke typer af oplysninger mv. der særligt kan 

have efterretningstjenestens interesse. Disse 

kriterier vurderes og justeres løbende af PET. 

Endvidere forelægges sager om meddelelse 

af indfødsret for PET.

Oplysninger om en udlænding kan navnlig have 

relevans for PET, hvis der foreligger oplysninger, 

som peger på, at den pågældende er involveret 

i terrorrelaterede aktiviteter, har forbindelse 

til visse udenlandske efterretnings- og sikker-

hedstjenester eller kriminelle organisationer 

eller har været involveret i krigsforbrydelser, 

våbenhandel eller -spredning.

Udvisning af hensyn til statens sikkerhed

De gældende bestemmelser om udvisning af 

udlændinge, der må anses for en fare for sta-

tens sikkerhed, fi ndes i udlændingelovens §§ 25 

og 45 b. Bestemmelserne fi k den  nuværende 

udformning ved antiterrorpakke I, der blev 

 gennemført i 2002. 

Det følger af udlændingelovens § 25, der hviler 

på en tilsvarende bestemmelse i udlændingelo-

ven fra 1952, at en udlænding kan udvises, hvis 

udlændingen må anses for en fare for statens 

sikkerhed. Hensynet til statens sikkerhed i § 25 

omfatter især de interesser, der værnes af 

straffelovens kapitel 12 (forbrydelser mod 

statens selvstændighed og sikkerhed) og kapitel 

13 (forbrydelser mod statsforfatningen og de 

øverste statsmyndigheder, terrorisme mv.), men 

formuleringen udelukker ikke, at også andre 

interesser af stor samfundsmæssig betydning 

kan tages i betragtning ved bestemmelsens 

anvendelse. 

I 2002 blev § 45 b indsat i udlændingeloven. 

Bestemmelsen supplerer bl.a. reglen om udvis-

ning af hensyn til statens sikkerhed i § 25. Efter 

§ 45 b, stk. 1, vurderer integrationsministeren 

på baggrund af en indstilling fra justitsmini-

steren, om en udlænding må anses for en fare 

for statens sikkerhed. Denne vurdering lægges 

til grund, når udlændingemyndighederne træf-

Antal udlændingesager, som 

 udlændingemyndighederne har forelagt for PET

2006 2007

FN-kvoteflygtninge        201                         235

Asylsager 115 194

Visumsager 5461                                10380

Opholdssager 955 2032
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fer afgørelse i en udlændingesag, herunder i en 

sag om udvisning efter § 25. 

Hvis integrationsministeren efter indstilling fra 

justitsministeren vurderer, at en udlænding må 

anses for en fare for statens sikkerhed, træf-

fer Udlændingeservice afgørelse om, hvorvidt 

udlændingen skal udvises efter § 25. 

 

I forbindelse med behandlingen af en sag efter 

§ 45 b kan integrationsministeren endvidere på 

baggrund af en indstilling fra justitsministe-

ren bestemme, at de oplysninger, der har ført 

til vurderingen, af sikkerhedsmæssige grunde 

ikke kan videregives til udlændingen og til den 

udlændingemyndighed, der skal træffe afgørelse 

i sagen, jf. § 45 b, stk. 2. 

Adgangen til at kunne hemmeligholde oplysninger 

er af afgørende betydning for PET’s samarbejde  

med andre landes efterretningstjenester og 

andre samarbejdspartnere og dermed en grund-

læggende forudsætning for en effektiv indsats 

for at forebygge terrorhandlinger og bekæmpe 

terrorisme. Det er bl.a. disse hensyn, der er bag-

grunden for, at der efter § 45 b er mulighed for 

at fravige de almindelige forvaltningsretlige krav 

om begrundelse for afgørelsen.

En sag om udvisning af en udlænding, som anses 

for en fare for statens sikkerhed, vil i alminde-

lighed blive indledt ved, at PET gennem længere 

tids efterforskning har tilvejebragt oplysninger, 

der giver grundlag for at mistænke udlændin-

gen for overtrædelse af en af de forbrydelser, 

som er omfattet af straffelovens kapitel 12 

eller 13, f.eks. terrorisme. Hvis hensynet til bl.a. 

udenlandske samarbejdspartnere og kilder fører 

til, at PET må afstå fra at søge en straffesag 

gennemført, kan PET tage initiativ til, at justits-

ministeren indstiller til integrationsministeren, 

at den pågældende udlænding må anses for en 

fare for statens sikkerhed, således at udlæn-

dingen kan udvises efter udlændingelovens § 25. 

Siden indførelsen af § 45 b i 2002 har bestem-

melsen ikke været anvendt over ti gange, og der 

kan i almindelighed ikke gives nærmere oplys-

ninger om de konkrete sager. I forbindelse med 

sagen om planlægning af et terrorrelateret 

drab på en af tegnerne bag Muhammed-teg ning-

erne blev det vurderet, at det uden at tilside-

sætte hensyn til udenlandske samarbejds-

partnere og kilder mv. kunne oplyses, at der 

under en politioperation den 12. februar 2008 

var anholdt to tunesiske statsborgere, og at 

der var truffet beslutning om udvisning af de 

pågældende, idet de måtte anses for en fare 

for statens sikkerhed. 

To andre sager om udvisning af hensyn til sta-

tens sikkerhed har også været omtalt i medi-

erne i forbindelse med, at Flygtningenævnet den 

1. april 2008 traf afgørelse om, at to udlæn-

dinge, der er udvist efter udlændingelovens  

§ 25, ikke kan udsendes af Danmark, da det ikke 

med den fornødne sikkerhed kan afvises, at de 

ved udsendelse til deres hjemland vil være 

i risiko for dødsstraf eller at blive underkastet 

tortur mv. De pågældende er således henvist 

til et såkaldt “tålt ophold” her i landet og vil 

fortsat være genstand for PET’s interesse, 

så længe de opholder sig i Danmark. 

På baggrund af disse sager har regeringen 

besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe 

vedrørende udvisning af udlændinge, der må 

anses for en fare for statens sikkerhed. PET er 

repræsenteret i arbejdsgruppen, der forventes 

at afslutte sit arbejde i 2008. 
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3.

OPERATIVT SAMARBEJDE

De senere års terrorhandlinger mod den vest-

lige verden har understreget behovet for et 

tæt og intensiveret internationalt samarbejde 

mellem myndigheder og relevante organisa-

tioner, som på forskellige måder er involveret 

i indsatsen mod den internationale terrorisme. 

PET har derfor et tæt og løbende samarbejde 

med udenlandske samarbejdspartnere, både 

generelt for at følge trusselsbilledet og ope-

rativt i forbindelse med efterforskningen af 

konkrete sager.

Dette samarbejde foregår ved direkte bilate-

rale kontakter med udenlandske sikkerheds- og 

efterretningstjenester. Det drejer sig bl.a. om 

fælles operationer og udveksling af oplysninger  

om personer og grupper, der kan udgøre en 

trussel mod Danmark, danske interesser i 

udlandet, udenlandske interesser her i landet 

eller mod samarbejdspartnere.

PET deltager desuden i et omfattende multila-

teralt samarbejde. Dette samarbejde foregår 

primært i den såkaldte Bern-klub og i EU-lande-

nes Counter Terrorism Group (CTG).

Bern-klubben er et samarbejde mellem de 

nationale sikkerheds- og efterretningstjenester 

i de fl este EU-lande samt Norge og Schweiz. 

Cheferne for de pågældende tjenester mødes 

regelmæssigt for at drøfte efterretnings- og 

sikkerhedsspørgsmål, ligesom der inden for 

rammerne af Bern-klubben er nedsat en række 

arbejdsgrupper. Formålet med Bern-klubben er 

at fremme samarbejde, udveksling af informa-

tioner og erfaringer mellem medlemslandenes 

sikkerheds- og efterretningstjenester. Danmark 

blev optaget som medlem af Bern-klubben i 1972.

CTG blev oprettet af cheferne for sikkerheds-

tjenesterne i EU-landene efter terrorangrebene 

den 11. september 2001. Gruppen har skiftende 

formandskab, der følger formandskabet for EU. 

Arbejdet i gruppen er fokuseret på islamistisk 

terrorisme og omfatter navnlig udarbejdelse af 

fælles trusselsvurderinger samt drøftelse af 

initiativer, der kan styrke det operative samar-

bejde om bekæmpelse af terrorisme.

Herudover deltager PET i en række arbejdsgrup-

per i FN-, EU- og NATO-regi.

ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

PET har i mange år haft et velfungerende 

operativt samarbejde med efterretningstjene-

sterne i de øvrige nordiske lande. I 2006 tog PET 

initiativ til at etablere et lignende samarbejde 

på det administrative område (Nordisk Admini-

strativt Samarbejdsforum), da efterretnings-

tjenesterne også administrativt står over for 

ensartede problemstillinger og udfordringer.

PET var i foråret 2007 vært for det første møde 

i det nye forum, hvor efterretningstjenesterne 

drøftede aktuelle strategiske og udviklingsmæs-

sige initiativer. Fremtidige samarbejdsområder 

blev afdækket, og samarbejdet fortsætter i tre 

undergrupper med fokus på bl.a. strategiudvik-

ling, kompetenceudvikling og IT.

Internationalt samarbejde på det administrative 

område er ligeledes etableret mellem PET og 

lande uden for Norden. I 2007 har PET således 

gennemført en række besøg hos udvalgte euro-

pæiske efterretningstjenester, hvor der bl.a. har 

været drøftet metoder og modeller for kompe-

tenceudvikling, konkrete trænings- og uddan-

nelsesaktiviteter, styring og kvalitetsudvikling, 

IT-systemudvikling mv. Drøftelserne har i 2007 

bl.a. udmøntet sig i et nyt fælles uddannelses-

program på kildeførerområdet for en række af 

de europæiske efterretningstjenester. 

Internationalt 
 samarbejde
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UDVEKSLING AF OPLYSNINGER MED 

 UDENLANDSKE SAMARBEJDSPARTNERE

Terrorhandlingerne mod den vestlige verden har 

understreget behovet for et tæt og intensive-

ret internationalt samarbejde. Karakteren af 

den globale terrorisme har betydet, at landene 

ikke kan stå alene i bekæmpelsen af den globale 

terrortrussel.

 

PET har derfor et tæt og løbende samarbejde  

med udenlandske samarbejdspartnere, der 

foregår både på det generelle plan for at følge 

trusselsbilledet og operativt i forbindelse med 

konkrete efterforskninger. For at sikre en fort-

sat effektiv bekæmpelse af terrorisme er det 

desuden nødvendigt, at PET udbygger sam-

arbejdet med en række lande, som PET ikke 

tidligere har haft et tæt samarbejde med, men 

som har en særlig betydning for indsatsen mod 

terrorisme. Det gælder bl.a. lande i Nordafrika 

og Mellemøsten.

Samarbejdet mellem PET og udenlandske sam-

arbejdspartnere foregår i overensstemmelse 

med dansk ret. For så vidt angår videregivelsen 

af personfølsomme oplysninger til udenlandske 

samarbejdspartnere følger PET reglerne om 

tavshedspligt i straffelovens § 152 og forvalt-

ningslovens § 27 samt principperne om videre-

givelse af oplysninger i forvaltningslovens § 28. 

Efter forvaltningslovens § 28 må oplysninger 

om enkeltpersoners rent private forhold, her-

under oplysninger om race, religion og hudfarve, 

om politiske, foreningsmæssige, seksuelle og 

strafbare forhold samt oplysninger om hel-

bredsforhold, væsentlige sociale problemer 

og misbrug af nydelsesmidler og lignende, ikke 

videregives til en anden myndighed. Videregi-

velse af oplysninger kan dog ske, når det sker til 

varetagelse af private eller offentlige interes-

ser, der klart overstiger hensynet til de interes-

ser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder 

hensynet til den, oplysningen angår.

 

Med henblik på at sikre at videregivelse af per-

sonfølsomme oplysninger til udenlandske sam-

arbejdspartnere sker i overensstemmelse med 

dansk ret, er der i PET fastsat interne retnings-

linjer, som bl.a. indebærer, at den juridiske chef 

i PET eller dennes stedfortræder skal godkende 

videregivelsen af personfølsomme oplysninger 

til udenlandske samarbejdspartnere.

 

Som en yderligere sikkerhed i forbindelse med 

udvekslingen af personfølsomme oplysninger 

med udenlandske samarbejdspartnere bliver det 

i hvert enkelt tilfælde g jort klart, at oplysnin-

gerne kun må anvendes til efterretningsmæssig 

brug, og at oplysningerne ikke uden samtykke 

fra PET må videregives til andre myndigheder, 

herunder myndigheder i tredjelande. Hvis der 

er grundlag for at antage, at personfølsomme 

oplysninger skal danne grundlag for anvendelse 

af tortur eller anden nedværdigende umenne-

skelig behandling eller straf, vil PET ikke vide-

regive oplysningerne til en udenlandsk samar-

bejdspartner. 

I forbindelse med det løbende samarbejde med 

udenlandske samarbejdspartnere modtager 

PET en række oplysninger, bl.a. i forbindelse 

med konkrete efterforskninger. I mange tilfælde 

videregiver udenlandske samarbejdspartnere af 

egen drift oplysninger til PET, fordi det vurde-

res, at oplysningerne har betydning for PET’s 

arbejde. Det kan f.eks. være oplysninger om 

en konkret trussel mod Danmark eller danske 

interesser. I andre tilfælde anmoder PET uden-

landske samarbejdspartnere om oplysninger i 

forbindelse med konkrete efterforskninger.

Når PET modtager oplysninger fra en udenlandsk  

samarbejdspartner, gennemføres der efter 

omstændighederne en nærmere undersøgelse 

med henblik på at kunne vurdere troværdig-

heden af oplysningerne. Oplysningerne vil i den 

forbindelse blive sammenholdt med den viden, 
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som efterretningstjenesten allerede måtte 

være i besiddelse af, eller som efterretnings-

tjenesten kan tilvejebringe ved andre undersø-

gelser, ligesom det kan være relevant at søge 

oplysningerne yderligere belyst gennem henven-

delser til efterretningstjenestens samarbejds-

partnere. 

 

Der vil herudover ofte være anledning til at 

rette fornyet henvendelse til den efterretnings-

tjeneste, som har videregivet oplysningerne, 

med henblik på at få oplysningerne yderligere 

præciseret. I nogle tilfælde vil det også være 

relevant at søge klarlagt, hvordan oplysningerne 

er tilvejebragt. 

Efterretningstjenester er dog af hensyn til 

 kildebeskyttelsen sædvanligvis meget tilbage-

holdende med at udtale sig om, hvordan oplys-

ninger er tilvejebragt. Oplysninger fra udenland-

ske samarbejdspartnere, der eventuelt måtte 

være fremkommet under anvendelse af tortur, 

vil ligesom andre oplysninger indgå i PET’s 

undersøgelser, men PET er meget opmærksom 

på, at sådanne oplysninger kan have en meget 

lav troværdighed. 

Efter dansk ret vil oplysninger, der er fremkom-

met under tortur, imidlertid ikke kunne anven-

des som bevis under en retssag ved en dansk 

domstol, medmindre der er tale om en straffe-

sag mod en person, der er tiltalt for at være 

ansvarlig for torturen. 

Det kan også være i strid med Den Europæiske  

Menneskerettighedskonvention, hvis der som 

grundlag for en domstols afgørelse om vare-

tægtsfængsling, ransagning eller indgreb i 

meddelelseshemmeligheden eller administra-

tive afgørelser om udvisning fremlægges 

oplysning er, der er fremkommet som følge af 

tortur. Derfor anvender PET heller ikke oplys-

ninger med henblik på f.eks. indgreb i med-

delelseshemmeligheden, hvis PET vurderer, 

at oplysningerne må antages at være frem-

kommet ved tortur.



INTERNATIONALT SAMARBEJDE               SIDE 25 

POLITIETS EFTERRETNINGSTJENESTE / ÅRSBERETNING 2006-2007



POLITIETS EFTERRETNINGSTJENESTE / ÅRSBERETNING 2006-2007

SIDE 26               PET’S OPERATIVE INDSATS

4.

PET’s opgave er at forebygge, efterforske og 

modvirke foretagender og handlinger, der udgør 

eller vil kunne udgøre en fare for bevarelsen af 

Danmark som et frit, demokratisk og sikkert 

samfund. 

En effektiv og varig opretholdelse af landets 

indre sikkerhed kræver en vedvarende, bred-

spektret og samordnet indsats fra en række 

myndigheders side, og PET har et ansvar for 

at sikre koordination af den samlede indsats.

PET’s ansvarsområde omfatter først og frem-

mest de handlinger, som er kriminaliseret i 

straffelovens kapitel 12 og 13, herunder ter ror-

isme, spredning af masseødelæggelsesvåben, 

ekstremisme og spionage. PET skal gennem sin 

virksomhed skabe grundlaget for, at sådanne 

trusler kan identifi ceres og håndteres så tidligt 

og effektivt som muligt.

Det følger heraf, at PET løser sine opgaver 

såvel via efterretningsindhentning, overvågning 

og efterforskning som via fore byggende foran-

staltninger. 

Efterretningstjenesten skal således gennem en 

balanceret anvendelse af disse virkemidler sikre, 

at der til stadighed opretholdes et fyldest gør-

ende billede af de aktuelle sikkerhedsmæssige 

trusler mod landets indre sikkerhed, som skaber 

mulighed for relevant og afpasset indgriben 

over for sådanne trusler.

PET’s operative opgaver er forankret i PET’s 

operative afdeling, der består af fi re centre  

(center for kontraterrorisme, center for 

 kontraspionage og –ekstremisme samt center 

for organiseret kriminalitet), en tværgående 

enhed (særlige operationer) og to regionale 

enheder (region øst og vest).

I de enkelte centre arbejder efterretningsmed-

arbejdere med at indsamle og bearbejde infor-

mationer, som herefter analyseres af operative  

analytikere. Det operative analysearbejde 

udføres med henblik på at kunne målrette det 

fortsatte efterretningsarbejde og eventuelt  

inddrage egentlige efterforskere. Som led i 

gennemførelsen af konkrete operationer vil der 

normalt blive etableret særlige operationsgrup-

per med deltagelse af efterretningsfolk, analy-

tikere, efterforskere og jurister.

PET skal i indsamlingen af oplysninger og hånd-

teringen af disse betjene sig af alle de midler og 

metoder, som efterretningstjenesten har til sin 

rådighed.

De midler og metoder, som PET kan gøre brug 

af på det operative område, er bl.a. indgreb i 

meddelelseshemme ligheden, observation, video- 

og fotoovervågning, ransagninger, kilder (med-

delere og agenter) samt databearbejdning og 

-analyse. Hertil kommer samtaler, afhøringer, 

registeropslag, indhentning og videregivelse, 

herunder elektronisk, af oplysninger til og fra 

myndigheder eller andre samarbejdspartnere 

her i landet eller i udlandet samt overvågning 

af åbne kilder, som f.eks. aviser, tv, elektroniske 

nyhedsbaser og internettet. 

Efterretningstjenestens virksomhed skal gen-

nemføres i overensstemmelse med dansk ret, 

herunder retsplejelovens regler om efterforsk-

ning af strafbare forhold. 

Særligt i relation til anvendelsen af kilder 

bemærkes det, at PET i tillæg til dækning af 

udgifter eller tab kan honorere kilder, herunder 

for den personlige risiko de løber i den for-

bindelse. 

Hvis PET’s indsats fører til, at en person skal 

sigtes, underretter PET anklagemyndigheden. 

PET’s operative 
indsats
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Efterforskningen gennemføres herefter efter 

anklagemyndighedens nærmere anvisninger, 

men i forståelse og samarbejde med PET.

Det følger af Justitsministeriets instruks af 

9. maj 1996 for PET, at indgribende efterforsk-

ningsskridt, herunder indgreb i meddelelses-

hemmeligheden, i hvert enkelt tilfælde skal god-

kendes af chefen for PET eller i dennes fravær 

af chefens stedfortræder. Hvis det pågældende 

efterforskningsskridt kræver retskendelse, skal 

denne godkendelse fi nde sted, inden sagen fore-

lægges for retten. Den praktiske iværksættelse 

af telefonafl ytning eller teleoplysning, der sker 

på grundlag af en retskendelse på personen, 

skal for hvert enkelt telefonnummers vedkom-

mende forelægges til forudgående godkendelse 

hos chefen for PET eller dennes stedfortræder. 

Når PET har identifi ceret en konkret sikkerheds-

mæssig trussel, skrider PET ind over for denne 

trussel med de midler, som i den konkrete 

situation vurderes som de mest egnede, hen-

sigtsmæssige og effektive for at afværge den 

konkrete trussel.

PET’s erfaringer i forhold til de nye trusler siden 

terrorangrebene den 11. september 2001 er, at 

efterretningstjenesten i langt større udstræk-

ning må være indstillet på ikke blot at gribe ind 

over for truslerne, men også – af bl.a. præven-

tive grunde – at sikre, at der  bliver gennemført 

Når PET’s operative afdeling 

skal kortlægge f.eks. potentielle 

 terroristers omgangskreds, fore-

går det blandt andet ved at lave 

netværksanalyser.
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en strafferetlig efterforskning og retsforfølg-

ning i forhold til gerningsmændene, når der fore-

ligger en overtrædelse af straffeloven. 

I visse tilfælde vil det imidlertid ikke være muligt 

at gennemføre en egentlig efterforskning og 

retsforfølgning i de konkrete sager. Det gælder 

bl.a. tilfælde, hvor hensynet til efterretnings-

tjenestens arbejdsmetoder, kilder og samar-

bejdspartnere gør det udelukket at indlede en 

offentlig straffesag.

Endvidere vil PET af sikkerhedsmæssige grunde 

være nødsaget til at gribe så tidligt ind over for 

visse konkrete trusler, at der ikke nødvendigvis  

vil foreligge et tilstrækkeligt bevismæssigt 

grundlag for tiltalerejsning og domfældelse i 

sagen, selvom det kan være nødvendigt at fore-

tage anholdelse og sigtelse i forbindelse med 

PET’s indgriben.

Efter retsplejeloven afgør anklagemyndigheden, 

om der skal rejses tiltale i en straffesag. Det 

gælder også for sager inden for PET’s ansvars-

område. I visse tilfælde, herunder i sager om 

terrorisme, træffer justitsministeren afgørelse 

om tiltalerejsning efter indstilling fra Rigsadvo-

katen.

Selve domsforhandlingen i sager inden for 

PET’s ansvarsområde sker efter retspleje lovens 

regler. Det betyder bl.a., at de oplysninger, som 

PET har tilvejebragt under efterforskningen 

af sagen, indgår i straffesagen, således at 

forsvar eren har adgang til at gøre sig bekendt 

med materialet. 

Retsplejeloven indeholder dog regler, der fi nder 

anvendelse i alle straffesager, og som indebærer, 

at det ved en dommerkendelse efter begær-

ing fra politiet kan besluttes, at forsvarerens 

adgang til aktindsigt kan fraviges, hvis det er 

påkrævet af hensyn til f.eks. fremmede magter, 

statens sikkerhed, tredjemands liv eller helbred 

og beskyttelse af fortrolige oplysninger om 

politiets efterforskningsmetoder. Forsvarerens 

adgang til aktindsigt kan dog ikke fraviges, hvis 

det giver anledning til væsentlige betænkelig-

heder for varetagelsen af sigtedes forsvar. 

I forbindelse med behandlingen af sådanne 

begæringer udpeges en særlig advokat, der skal 

varetage den sigtedes interesser. Retten og 

den særligt udpegede advokat får lejlighed til at 

gøre sig bekendt med det materiale, som indgår 

i straffesagen, og det materiale, som ønskes 

udeholdt fra straffesagen. Hvis der træffes 

afgørelse om fravigelse af forsvarerens adgang 

til aktindsigt, vil de oplysninger, som er omfat-

tet af denne kendelse, ikke indgå i straffesa-

gen, dvs. at hverken den ret, som skal behandle 

straffesagen, forsvareren eller den tiltalte får 

kendskab til disse oplysninger, og de pågæl-

dende vil heller ikke blive g jort bekendt med, at 

der er afsagt en kendelse om at udeholde visse 

oplysninger fra straffesagen.

Som andre straffesager sker behandlingen af 

terrorsager som udgangspunkt i fuld offentlig-

hed, således at bl.a. journalister har mulighed 

for at overvære straffesagen, herunder de 

forklaringer, der afgives af tiltalte og vidner. 

Retsplejeloven indeholder dog regler, som gør 

det muligt, at polititjenestemænd med sær-

lige tjenestefunktioner f.eks. i terrorsager kan 

afgive forklaring på særlige vilkår. Retten kan 

således under visse betingelser bestemme, at 

navn og bopæl på en polititjenestemand, der 

skal afgive vidneforklaring, ikke skal oplyses, 

eller retten kan bestemme, at tiltalte skal for-

lade retslokalet, når en polititjenestemand med 

en særlig tjenestefunktion afhøres, hvis dette 

er påkrævet af hensyn til hemmeligholdelsen 

af polititjenestemandens identitet, og det må 

antages at være uden væsentlig betydning for 

tiltaltes forsvar. Herudover kan retten beslutte, 

at en polititjenestemand med særlige tjeneste-
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funktioner kan afgive forklaring for lukkede døre, 

dvs. at offentligheden, herunder pressen, ikke 

kan være til stede i retslokalet, mens forklarin-

gen afgives. Hvis tiltalte har været udelukket 

fra at overvære en vidneforklaring, skal tiltalte 

efterfølgende gøres bekendt med indholdet af 

forklaringen.

En lang række medarbejdere hos PET udfører 

særlige tjenestefunktioner, hvor det er afgør-

ende, at deres identitet og udseende hemmelig-

holdes. Det gælder f.eks. for medarbejdere, der 

udfører observationsopgaver, og medarbejdere, 

der har løbende kontakt til PET’s kilder. Hvis 

medarbejdere hos PET skal afgive vidneforkla-

ring under en terrorsag, kan det derfor være 

nødvendigt at anmode retten om at bestemme, 

at forklaringen afgives for lukkede døre, at 

tiltalte ikke er til stede under afgivelsen af for-

klaringen, og at vidnets identitet ikke oplyses.
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5.

Særlige operationer er en specialenhed i PET’s 

operative afdeling. Funktionen er ansvarlig for 

kildeføring, undercover politiagenter og vidne-

beskyttelse inden for alle dele af PET’s virksom-

hed, ligesom enheden i et vist omfang yder 

bistand til politikredsene.

I PET omfatter begrebet kilder både meddelere 

og civile agenter samt personer, der i øvrigt 

giver PET oplysninger om bl.a. netværk og grup-

per af interesse for efterretningstjenesten. 

KILDER OG MEDDELERE

Anvendelsen af kilder, herunder meddelere og 

i visse tilfælde civile agenter, er helt afgørende 

for PET’s muligheder for at kunne identifi cere 

og imødegå bl.a. konkrete terrortrusler, og det 

er derfor et særligt fokus- og indsatsområde 

for PET. Dette gælder ikke mindst fordi, det i 

visse situationer og i visse miljøer er vanskeligt 

for PET at indhente oplysninger på anden måde. 

PET’s anvendelse af kilder, herunder rekrut-

tering, føring og kontrol af kilder, er forankret 

i efterretningstjenestens enhed for særlige 

operationer.

Anvendelsen af kilder sker efter principperne 

i Rigsadvokatens meddelelse nr. 2/2005 om 

retningslinjer vedrørende meddelere, uanset at 

disse retningslinjer ikke omfatter PET’s anven-

delse af meddelere. Meddelelsen fastsætter 

regler for de procedurer, der skal anvendes ved 

kontakten med meddelere, om det ledelses-

mæssige ansvar, herunder om kontrollantens 

rolle, samt om dokumentation vedrørende sam-

arbejdet med meddeleren mv. 

Det er den øverste ledelse i PET, der beslutter, 

hvorvidt efterretningstjenesten skal gøre brug 

af en kilde, og som fastlægger nærmere ret-

ningslinjer for kildeføringen, ligesom enhver kon-

takt med kilden skal dokumenteres. Det betyder 

bl.a., at der skal udarbejdes en rapport om hvert 

møde med en meddeler vedrørende den pågæl-

dendes meddelervirksomhed. Rapporten skal 

indeholde oplysning om tid og sted for mødet, 

baggrunden for at mødet fandt sted, hvem der 

var til stede, hvilke oplysninger meddeleren gav, 

og hvilke eventuelle aftaler der blev indgået 

med meddeleren.

Agenter

Retsplejelovens §§ 754 a – 754 d indeholder 

regler om politiets anvendelse af agenter. Det 

følger bl.a. af reglerne, at politiet ikke må provo-

kere nogen til at begå en lovovertrædelse. Poli-

tiet må således ikke som led i efterforskningen 

tilbyde bistand til eller træffe foranstaltninger 

med henblik på at tilskynde nogen til at udføre 

eller fortsætte lovovertrædelsen, medmindre 

der foreligger en begrundet mistanke om, 

•  at lovovertrædelsen er ved at blive begået

eller forsøgt,

•  at efterforskningsskridtet må antages at 

være af afgørende betydning for efter-

forskningen, og

•  at efterforskningen angår en lovovertræ-

delse, som kan straffes med fængsel i 6 år 

eller derover.

Det følger også af reglerne, at politiets bistand 

ikke må bevirke en forøgelse af lovovertrædel-

sens omfang eller grovhed, ligesom det fremgår, 

at bistanden eller foranstaltningerne kun må 

udføres af polititjenestemænd. Endvidere følger 

det af reglerne, at bistanden eller foranstalt-

ningerne sker efter rettens kendelse. 

Det følger imidlertid af retsplejelovens § 754 e, 

at reglerne om agentvirksomhed i §§ 754 a - 

754 d ikke fi nder anvendelse ved efterforskning 

af overtrædelser af bl.a. straffelovens § 114 

om terrorisme. Det betyder, at der ikke gælder 

udtrykkelige regler i retsplejeloven for politiets 

Særlige 
operationer
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anvendelse af agenter, hvis efterforskningen 

vedrører terrorisme efter straffelovens § 114. 

Det indebærer navnlig, at PET kan anvende agen-

ter i forbindelse med efterforskningen af terror-

sager uden en forudgående dommer ken delse, 

ligesom efterretningstjenesten i disse sager 

kan anvende civile agenter. I hvilket omfang PET i 

øvrigt måtte være bundet af de regler, der følger 

af retsplejeloven, afgøres af domstolene. Der er 

dog i den juridiske litteratur enighed om, at der 

også ved efterforskning af sager om terrorisme 

gælder et provokationsforbud, dvs. at efterret-

ningstjenesten ikke må få personer til at begå 

lovovertrædelser, som de ikke allerede er ved at 

begå eller forsøge at begå.

PET’s enhed for særlige operationer yder 

bistand til efterforskninger, hvor der indsættes 

hemmelige politiagenter for at bekæmpe bl.a. 

organiseret kriminalitet. En politiagent bruges 

typisk til at infi ltrere grupper eller områder, 

hvor politiet ikke kan operere under normale 

omstændigheder. En politiagent er i modsæt-

ning til en civil agent politiuddannet, men arbej-

der under falsk identitet, som gør det muligt 

at bevæge sig i de miljøer, der er genstand for 

efterforskningen. 

Politiagenter anvendes typisk i sager, hvor PET 

yder bistand som led i efterforskningen af 

alvorlig organiseret kriminalitet. Anvendelsen af 

politiagenter sker i disse tilfælde efter rets-

plejelovens regler om agentvirksomhed, der bl.a. 

indeholder krav om retskendelse. 

VIDNEBESKYTTELSE

I nogle tilfælde, hvor en person skal afgive 

vidneforklaring under en straffesag, herunder 

hvis personen har bistået politiet i forbindelse 

med opklaringen af en forbrydelse, opstår der 

spørgsmål om beskyttelse af vidnet. I langt 

de fl este tilfælde vil det være tilstrækkeligt, 

at  vidnets navn mv. ikke oplyses for den til-

talte, ligesom retten kan træffe bestemmelse 

om navneforbud, referatforbud og dørlukning. 

Politiet og anklagemyndigheden kan endvidere 

iværksætte en række praktiske foranstalt-

ninger, f.eks. politieskorte, patruljering og 

bevogtning.

Det er politikredsene, der – eventuelt i samar-

bejde med den overordnede anklagemyndighed 

og PET – i hver enkelt sag skal foretage en 

konkret vurdering af, hvilke beskyttelsesfor-

anstaltninger der er påkrævet for at beskytte 

vidnet. I helt ekstraordinære tilfælde, hvor 

de foranstaltninger, som kan iværksættes af 

politikredsene, ikke anses for tilstrækkelige, 

kan PET iværksætte vidnebeskyttelsesforan-

staltninger inden for rammerne af det såkaldte 

vidnebeskyttelsesprogram. Programmet har i 

sin nuværende form eksisteret siden 2001 og 

udvikles stadig i lyset af de indvundne erfarin-

ger. I forbindelse med etableringen af vidne-

beskyttelsesprogrammet i Danmark har man i 

øvrigt søgt inspiration hos en lang række lande 

i og uden for Europa. 

De særlige beskyttelsestiltag iværksættes 

på baggrund af en nøje vurdering af såvel den 

foreliggende trussel som det vidne, der skal 

beskyttes.

I de mest alvorlige tilfælde kan der foretages 

et fuldstændigt identitetsskifte, og den pågæl-

dende kan eventuelt også hjælpes til et nyt liv 

i et andet land. Vidnet får i så fald bl.a. at vide, 

at identitetsskiftet kun kan gennemføres, hvis 

vedkommende afholder sig fra at begå krimi-

nalitet og selv medvirker til processen, bl.a. 

ved ikke at opsøge sin tidligere omgangskreds. 

Vidnet gøres i den forbindelse bekendt med, at 

vidnebeskyttelsesprogrammet ikke kan forven-

tes at fortsætte, hvis vidnet ikke overholder 

disse betingelser.
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Før en person kan indgå i vidnebeskyttelses-

programmet, skal der foretages en lang række 

undersøgelser og vurderinger for at sikre, at 

vidnebeskyttelsesprogrammet bliver en succes. 

I den forbindelse stiller PET bl.a. juridisk, psyko-

logisk og lægelig bistand til rådighed.

PET kan ikke oplyse nærmere om den praktiske 

fremgangsmåde i forbindelse med vidnebeskyt-

telse eller om antallet af sådanne sager af 

hensyn til de personer, der skal beskyttes. Det 

er imidlertid offentligt kendt, at anklagemyndig-

hedens vidne i Vollsmose-sagen er omfattet af 

PET’s vidnebeskyttelsesprogram.
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6.

OVERORDNEDE TRÆK OG TENDENSER

Danmark og den øvrige vestlige verden har ople-

vet en stigende terrortrussel i de seneste år, 

og det er vurderingen, at der i dag er en generel 

terrortrussel mod Danmark. Der er ligeledes 

tegn på, at der er et skærpet fokus på Danmark 

også blandt ledende militante ekstremister i 

udlandet, og at sådanne kredse har et ønske om 

at gennemføre terrorhandlinger mod Danmark 

eller danske interesser i udlandet. 

Det er vurderingen, at tegningesagen sammen 

med Danmarks deltagelse i de militære aktioner 

i Afghanistan og Irak generelt har medvirket 

til at øge opmærksomheden om Danmark i 

militan te ekstremistiske kredse. 

Terrortruslen mod Danmark stammer hoved-

sagelig fra netværk, grupper og enkeltpersoner , 

der bekender sig til forskellige former for militant 

islamistisk ideologi, herunder al-Qaida-rela-

terede grupper. Der kan være tale om netværk 

baseret i Danmark og i udlandet. 

Komplekse og spektakulære angreb forudsæt-

ter betydelige ressourcer og netværk i forhold 

til logistik og planlægning. De vil derfor ofte 

være vanskelige at gennemføre.

Mere enkle angreb udført med simplere mid-

ler kan gennemføres med mindre forberedelse 

og kræver derfor særlig opmærksomhed fra 

 myndighederne.

Terrorangreb kan fi nde sted, uden at der på 

forhånd foreligger efterretningsmæssige 

indikationer, det vil sige uden varsel. Det viser 

erfaringerne fra bl.a. angrebene i Madrid i 2004 

og London i 2005. 

Angrebene viser også, at man med let tilgæn-

ge lige  materialer kan forårsage ganske alvorlig 

skade ikke blot direkte i de konkrete angreb, 

men også indirekte gennem den psykologiske 

effekt i forhold til den bredere offentlighed. 

I Danmark er der personer og miljøer, som har 

sympati for og/eller støtter grupper, der er 

involveret i terrorvirksomhed. Ligeledes er der 

i Danmark miljøer og personer, som er villige til 

at involvere sig i terrorrelaterede aktiviteter. 

Dette understreges bl.a. af terrorsagen fra 

Vollsmose, hvor tre personer i november 2007 

blev dømt for forsøg på terrorisme.

Andre eksempler er den såkaldte Glostrup-sag, 

hvor en af de tiltalte i februar 2007 blev idømt 

syv års fængsel for forsøg på terrorisme, samt 

sagen fra april 2007, hvor en dansk-marokkaner 

blev straffet med tre år og seks måneders 

fængsel for bl.a. at yde generel rådgivning til 

terrorgrupper og for at udbrede materiale, der 

egner sig til at hverve medlemmer til sådanne 

grupper.

Selvom terrortruslen er blevet forøget i de 

seneste år, er det vigtigt at bemærke, at risikoen 

for at blive tilfældigt offer for et terrorangreb 

Kontraterrorisme

Det er PET’s opgave at overvåge relevante personer og 

miljøer for at forhindre , at der planlægges og ud føres ter-

rorhandlinger i Danmark eller mod danske interesser, eller 

at Danmark bliver brugt som base for planlægning af ter-

rorhandlinger i udlandet. Efterforskningen tager udgangs-

punkt i straffelovens § 114, som omhandler en række 

alvorlige forbrydelser (f.eks. drab, brandstiftelse, kidnap-

ning, fl ykapring osv.), som begås af grupper, organisationer 

og personer for at skræmme befolkningen, destabilise re 

samfundsordenen eller søge at tvinge danske eller uden-

landske myndigheder og internationale organisationer til 

at foretage eller undlade at foretage en handling. 
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i Danmark eller i udlandet stadigvæk er meget 

begrænset, hvis man ser bort fra enkelte kon-

fl iktzoner, som f.eks. dele af Irak.

Der fi ndes ingen entydig profi l på personer, der 

radikaliseres og efterfølgende rekrutteres til 

terrorisme.

De seneste års erfaringer fra Danmark og andre 

europæiske lande viser dog, at en betydelig og 

stigende andel af de militante ekstremister er 

yngre eller meget unge mænd, der er født og 

opvokset i Vesten. 

Disse såkaldte ’hjemmedyrkede’ ekstremister 

har ofte gennemgået en hurtig radikaliserings-

proces, hvor internettet, etablerede ekstre-

mistiske ideologer og karismatiske personer i 

kombination med venner og personlige netværk 

har spillet en betydelig rolle. Disse personer 

har ikke nødvendigvis tilknytning til et bestemt 

konfl iktområde, men ser nærmere sig selv som 

en del af et verdensomspændende muslimsk 

fællesskab, som i deres øjne er under angreb.

Myndighedernes øgede indsats mod terror 

har betydet, at det i de seneste år er blevet  

vanskeligere at ramme højt profi lerede, beskyt-

tede mål. Samtidig er angreb udført på 

ubeskyt tede steder mod menneskemængder 

for at opnå så store tab som muligt fortsat et 

af de foretrukne midler for terrorister. Der er 

I en lille reol på badeværelset hos en af de dømte 

fra Vollsmose-sagen fandt politiet  Triacetonepe-

roxid – TATP – på hylden med håndklæder. Den lille 

glasfl aske med klar væske indeholdt cirka 50 gram 

af det  voldsomt eksplosive sprængstof. Sprængstof-

fet bliver også kaldt for “Satans mor” og er meget 

anvendt af terrorister, fordi det er forholdsvis let 

at fremstille. TATP er ekstremt ustabilt, og selv små 

stød eller slag kan sætte en eksplosion i gang.



POLITIETS EFTERRETNINGSTJENESTE / ÅRSBERETNING 2006-2007

SIDE 36               KONTRATERRORISME

også eksempler på simple angreb mod bløde mål 

med et klart symbolsk eller politisk sigte, som 

det var tilfældet med mordet på Theo Van Gogh 

i Holland i 2004 og med drabsplanerne mod en 

af tegnerne fra den danske tegningesag.

Erfaringer fra udlandet viser, at angreb på 

offentlige transportmidler ofte foretrækkes 

af terrorister. Det skyldes ikke mindst, at de er 

let tilgængelige mål, hvor mange mennesker er 

tæt samlet. Angreb på offentlige transport-

midler og trafi kknudepunkter har desuden stor 

psykologisk  effekt i offentligheden, fordi det er 

steder, hvor en meget stor del af befolkningen 

ofte kommer, og hvor mange derfor kan se sig 

selv som potentielle mål. 

Der er i Vesten forholdsvis få eksempler på, at 

terrorister ser kritisk national infrastruktur  

som f.eks. transportsektoren som et mål i sig 

selv. Ofte synes det afgørende at være, at 

mange mennesker er samlet på ét sted, og der-

for kan angreb i princippet lige så godt tænkes 

rettet mod andre mål, hvor mange mennesker 

opholder sig, f.eks. indkøbscentre, barer, offent-

lige pladser og sportsarrangementer.

Terrorister anvender typisk hjemmelavede bom-

ber i deres angreb (ofte benævnt Improvised 

Explosive Devices, IED). 

Den type terrorangreb, man så i Madrid i 2004 

og London i 2005, dvs. IED rettet mod offentlige 

transportmidler, vil formentlig fortsat være en 

central fremgangsmåde for terrorister. Sam-

tidig er det tydeligt, at terrorgrupper konstant 

søger at udvikle nye, overraskende og dermed 

svært forudsigelige angrebsformer. 

De seneste års terrorangreb i en lang række 

både vestlige og ikke-vestlige lande har under-

streget, at terrorhandlinger kan fi nde sted uden 

varsel, og at tilfældige personer kan blive ramt.

Der er tegn på, at der som følge af genoptryk-

ningen af Mohammed-tegningerne i øjeblikket 

er et skærpet fokus på Danmark også blandt 

ledende militante ekstremister i udlandet, og 

at sådanne kredse har et ønske om at gennem-

føre terrorhandlinger mod danskere og danske 

interesser i udlandet. Det gælder især danskere 

og danske interesser i områder, hvor al-Qaida-

relaterede grupper er aktive, herunder særligt 

i lande i Nordafrika, Mellemøsten samt i Pakistan 

og Afghanistan.

Håndskrevet seddel fra Vollsmose-sagen med 

angivelse af kemiske betegnelser.
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DANSKE TERRORSAGER

Siden gennemførelsen af de nye terrorbestem-

melser i straffeloven i 2002 har anklagemyndig-

heden rejst tiltale i fl ere sager om terrorisme. 

I de tre terrorsager fra Glostrup, Vollsmose og 

Glasvej er der rejst tiltale efter den alvorligste 

bestemmelse om terrorisme i straffelovens § 114, 

mens der i andre sager er rejst tiltale om ter-

rorfi nansiering.

Boghandleren fra Brønshøj

I september 2005 anholdt PET efter længere 

tids overvågning en person (boghandleren fra 

Brønshøj), som efterfølgende blev tiltalt for 

overtrædelse og forsøg på overtrædelse af den 

tidligere bestemmelse i straffelovens § 114 b 

om fremme af den kriminelle virksomhed eller 

det fælles formål for en terrororganisation. 

Ved Københavns Byrets dom af 11. april 2007 

blev den tiltalte straffet med fængsel i 3 år og 

6 måneder, idet retten fandt ham skyldig i over-

ensstemmelse med tiltalen. Om hovedforholdet 

udtalte retten følgende: 

“Sammenfattende fi nder retten det godtg jort, 

at tiltaltes virksomhed kan betegnes som 

professionel generel rådgivning til terrorgrup-

per i relation til al-Qaida og grupper inspireret 

af al-Qaida, der har til hensigt at begå terror-

handlinger, og at tiltalte var bekendt hermed, 

herunder også bekendt med, at udbredelsen af 

hans materiale var egnet til at hverve medlem-

mer til grupperne og egnet til, at medlemmerne 

af grupperne ville blive bestyrket i deres forsæt 

til at begå terrorhandlinger. Det lægges efter 

bevisførelsen til grund, at tiltalte i vidt omfang 

har distribueret materialet og derved g jort sig 

skyldig i en fuldbyrdet overtrædelse af straffe-

lovens § 114 b…”

 

For første gang blev der også under en straffe-

sag nedlagt påstand om, at tiltalte skulle 

frakendes sin danske indfødsret. Indfødsrets-

loven giver mulighed for, at den, som dømmes 

for overtrædelse af en eller fl ere bestemmelser 

i straffelovens kapitel 12 og 13, ved dom kan 

frakendes sin danske indfødsret, medmindre  

den pågældende derved bliver statsløs. 

Bestemmelsen kunne anvendes i sagen mod den 

tiltalte, fordi tiltalen vedrørte overtrædelse af 

en bestemmelse i straffelovens kapitel 12, og 

fordi den pågældende ud over dansk indfødsret 

havde marokkansk statsborgerskab. 

Københavns Byret frifandt imidlertid den 

pågældende for påstanden om frakendelse af 

indfødsret. Retten lagde vægt på varigheden af 

hans ophold i Danmark, den tid, der var forløbet 

siden han sidst havde været i Marokko i 1989, 

ligesom retten ikke kunne se bort fra mulig-

heden for, at han på baggrund af karakteren 

“Tavshed, lad være med at fortælle til nogen 

om hvad det er du ønsker at gøre, så bliver du 

 forhindret.” 

I de terrorsager, vi har set herhjemme, har de 

dømte ofte brugt lukkede chatrooms på inter-

nettet til at diskutere bombemanualer og udveksle 

islamistiske synspunkter. Dette råd om tavshed fi k 

en af de dømte i terrorsagen fra Vollsmose.
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af de forbrydelser, som han var dømt for, ville 

kunne lide overlast ved en tilbagevenden til 

Marokko.

Glostrup-sagen

I terrorsagen fra Glostrup var det efterretnin-

ger modtaget hos PET, der førte til Glostrup 

Politis anholdelse af fi re personer den 27. okto-

ber 2005. Sagen fra Glostrup havde forbindelse 

til anholdelser i Bosnien, hvor to personer, her-

under en ung tyrkisk statsborger, der var født 

og opvokset i Danmark, blev anholdt og fundet 

i besiddelse af bl.a. sprængstoffer og våben. 

De anholdte i Danmark havde været under over-

vågning af PET i længere tid, og de anholdte blev 

efterfølgende tiltalt for forsøg på overtrædelse 

af straffelovens § 114 om terrorisme.

Ved Østre Landsrets dom af 15. februar 2007 

blev tre af de tiltalte frifundet. De juridiske 

dommere anvendte den såkaldte “dobbelte 

garanti” i retsplejeloven og omstødte nævning-

enes afgørelse, hvorefter alle fi re tiltalte var 

fundet skyldige i tiltalen. Den dømte, der lige 

var fyldt 16 år, blev straffet med fængsel i 7 

år. Da forholdet blev begået, før han var fyldt 

18 år, kunne straffen efter straffeloven højst 

fastsættes til fængsel i 8 år. Højesteret stad-

fæstede den 3. oktober 2007 strafudmålingen 

og lagde vægt på, at han var dømt for forsøg 

på den alvorligste form for terrorisme, idet 

Højesteret dog samtidig tog hans unge alder i 

betragtning. 

Når de juridiske dommere omstødte nævninge-

nes afgørelse for så vidt angår tre af de tiltalte, 

fulgte det af de dagældende bestemmelser i 

retsplejeloven, at sagen skulle gå om for et nyt 

nævningeting, medmindre anklagemyndigheden 

ville opgive påtalen. I Glostrup-sagen besluttede 

anklagemyndigheden at opgive påtale mod to 

af de tiltalte, hvorimod justitsministeren efter 

indstilling fra Rigsadvokaten traf afgørelse om, 

at sagen mod den tredje af de tiltalte skulle gå 

om for et nyt nævningeting. Den 10. marts 2008 

blev den tiltalte frifundet, efter at sagen havde 

været behandlet af et nyt nævningeting.

Glostrup-sagen viser, at det ofte kan være van-

skeligt at sikre de nødvendige beviser til brug 

for en retsforfølgning i sager af denne karakter, 

fordi man er nødsaget til at skride til anholdelse, 

inden de mistænkte fører deres planer ud i livet. 

Vollsmose-sagen

I terrorsagen fra Vollsmose indledte PET 

overvåg ning af en gruppe unge mænd i bydelen  

Vollsmose i Odense efter at have modtaget 

oplysninger fra en meddeler. Efter længere 

tids overvågning og efterforskning blev fl ere 

personer  anholdt den 5. september 2006 og sig-

En dansk-tyrker og en svensk-bosnier blev idømt 

langvarige fængselsstraffe i Sarajevo, efter at de 

blev afsløret på fersk gerning i en lejlighed med 

20 kilo sprængstoffer, en selvmordsvideo og et 

bombebælte. Den person, der er dømt i Glostrup-

sagen, er straffet for at have samarbejdet med de 

to personer i Sarajevo.
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tet for forsøg på overtrædelse af straffelovens 

§ 114 om terrorisme. Anklagemyndigheden 

besluttede efterfølgende at rejse tiltale mod 

fi re af de anholdte. 

Ved Østre Landsrets dom af 23. november 2007 

blev tre af de tiltalte fundet skyldige, mens den 

fjerde blev frifundet. De tre dømte blev fundet 

skyldig i at forberede en eller fl ere bomber til 

brug for en terrorhandling et ikke nærmere 

bestemt sted i Danmark eller i udlandet. De 

dømte havde bl.a. anskaffet gødning, kemikalier, 

metalsplinter og laboratorieudstyr. Og i en af 

de dømtes lejlighed blev der fundet 50 gram af 

sprængstoffet TATP, som vedkommende selv 

havde fremstillet.

To af de dømte blev i landsretten straffet 

med fængsel i 11 år, og den ene, der er irakisk 

statsborger, blev endvidere udvist af Danmark 

med indrejseforbud gældende for bestandig, 

mens den tredje af de dømte blev straffet med 

fængsel i 4 år. 

Om strafudmålingen anførte landsretten

“Der er ved strafudmålingen lagt vægt på, at 

MZ, AK og AA er fundet skyldige i forsøg på den 

alvorligste form for terrorisme, nemlig terror-

isme i forbindelse med manddrab og spræng-

ning, jf. straffelovens § 114, stk. 1, nr. 1 og 7. 

Vedrørende MZ er der endvidere lagt vægt på 

hans ledende rolle i forbindelse med planlægnin-

gen, herunder ved fremstilling af TATP, og for 

AK’s vedkommende på hans store aktivitet, 

herunder ved downloadning af bombemanualer, 

indkøb af gødning, kemikalier, udstyr mv. Vedrør-

ende AA er der i formildende retning lagt vægt 

på, at hans medvirken har været af underordnet 

karakter samt på, at han på et tidspunkt for-

søgte at trække sig tilbage dog uden, at der har 

været tale om frivillig tilbagetræden fra forsøg.”

Østre Landsrets dom blev anket til Højesteret 

af både de tiltalte og anklagemyndigheden. Den 

10. april 2008 skærpede Højesteret straf  udmå-

Metalsplinter og eksempelvis søm bruges ofte i 

terrorbomber for at øge bombens dræbende effekt. 

Denne pose med fem kilo metalsplinter blev fundet 

hos en af de dømte i terrorsagen fra Vollsmose.
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l ingen for alle de tre dømte, således at to af 

disse blev straffet med 12 års fængsel, mens 

den tredje blev straffet med 5 års fængsel. 

Højesteret stadfæstede samtidig udvisningen 

af den ene af de dømte. 

Til brug for Vollsmose-sagen udtalte PET i en 

erklæring, at efterretningstjenesten i den kon-

krete sag havde fulgt retsplejelovens regler om 

anvendelse af agenter, bortset fra at der var 

anvendt en civil agent, og at efterretningstje-

nesten ikke på forhånd havde indhentet rettens 

kendelse om anvendelse af en agent.

Både Østre Landsret og Højesteret har godkendt 

PET’s brug af en civil agent i Vollsmose-sagen.

Glasvej-sagen

Natten mellem den 3. og den 4. september 

2007 gennemførte PET en større politiaktion 

i Københavnsområdet, hvorunder 8 personer 

blev anholdt og sigtet for at forberede en 

 terrorhandling med anvendelse af sprængstof-

fer. Samtidig blev der foretaget ransagning på 

11 lokaliteter. Anholdelserne blev gennemført 

af PET’s aktionsstyrke med hjælp fra kriminal-

teknikere og forsvarets sprængningseksperter. 

Under ransagningerne var det nødvendigt at 

evakuere beboere i en opgang i Københavns 

Nordvest-kvarter af sikkerhedsmæssige 

grunde, fordi der var ustabilt sprængstof i 

ejendommen. 
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Op til anholdelserne var de anholdte personer  

blevet overvåget. Overvågningen og PET’s 

 øvrige efterforskning viste, at personer blandt 

de anholdte havde anskaffet materialer til 

brug for fremstilling af en eller fl ere bomber. 

Desuden var der fremstillet og foretaget en 

prøvespræng ning af sprængstoffet TATP. 

De anholdte var alle mænd i alderen 19-29 år og 

af udenlandsk oprindelse. Seks af de anholdte 

var danske statsborgere, mens to var udenland-

ske statsborgere med opholdstilladelse i Dan-

mark. De blev alle sigtet for forsøg på overtræ-

delse af straffelovens § 114 om terrorisme 

To af de anholdte blev fremstillet i grundlovs-

forhør samme dag og herefter varetægts-

fængslet. De øvrige seks anholdte blev ikke 

begæret varetægtsfængslet, og efterfølgende 

er sigtelsen mod dem opgivet. 

 

I marts måned 2008 blev der rejst tiltale mod 

de to varetægtsfængslede. De er begge tiltalt 

for forsøg på terrorisme efter straffelovens 

§ 114, stk. 1, nr. 1 og 7, jf. § 21. Straffesagen vil 

blive gennemført ved Retten på Frederiksberg 

under medvirken af nævninge i efteråret 2008.

Den 11. november 2007 anholdt PET tillige en 

22-årig mand, der har forbindelse til de to 

varetægtsfængslede mænd. Den pågældende 

er mistænkt for at opfordre til kidnapning af 

danskere i udlandet med det formål at tvinge 

de danske myndigheder til at løslade de to 

varetægtsfængslede. Den 22-årige blev i marts 

måned 2008 tiltalt for forsøg på terrorisme 

efter straffelovens § 114, stk. 1, nr. 3, jf. § 21, 

og straffesagen mod den pågældende vil foregå 

ved Retten på Frederiksberg i løbet af 2008. 

DANSKBASERET STØTTE TIL ULOVLIGE  

 AKTIVITETER I UDLANDET

PET’s efterforskninger viser, at en række 

personer med opholdstilladelse i Danmark er 

involveret i eller på forskellig vis yder støtte til 

terrorrelaterede aktiviteter i en række lande 

bl.a. Irak, Libanon, Yemen og Somalia. Tendensen 

ses også i de øvrige lande i EU, hvor personer 

gennemgår en militant islamistisk radikalisering, 

som bl.a. kan indebære, at personerne er villige 

til at rejse til konfl iktzoner for at deltage i mili-

tant træning, kamphandlinger eller i forskellige 

former for logistiske støttefunktioner. 

Et antal personer med tilknytning til Danmark 

har i 2006 og 2007 været anholdt i konfl iktzoner 

i Mellemøsten og Afrika. En del af disse personer 

er efter kortere eller længere perioder i fængsel 

blevet løsladt, mens andre afventer retssager 

og kan forventes idømt langvarige fængsels-

straffe i de pågældende lande. PET har skærpet 

opmærksomheden på denne tendens, fordi per-

soner, der har deltaget i kamphandlinger og fået 

operativ erfaring fra konfl iktzoner i udlandet, 

kan udgøre en sikkerhedsrisiko i Danmark.

Samtidig viser PET’s efterforskning, at der i 

Danmark også fi ndes personer, der yder for-

skellige former for bistand med henblik på gen-

nemførelsen af terrorhandlinger i udlandet. De 

danske netværk samarbejder bl.a. med uden-

landske netværk om at rekruttere og radikali-

sere personer i udlandet, der er villige til at 

deltage i kamphandlinger i konfl iktzoner, herun-

der primært Irak.

Efterforskningen på dette område vanskelig-

gøres ofte af, at aktiviteterne foregår i udlan-

det, men det er et problem, som PET er meget 

opmærksom på, og som efterretningstjenesten 

gennem sin efterforskning forsøger at afdække 

og modvirke gennem relevante foranstaltninger.
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INTERNETTET

PET’s efterforskning i 2006-2007 har dokumen-

teret den væsentlige rolle, som internettet 

spiller ikke alene i de miljøer, som efterretnings-

tjenesten efterforsker imod, men også i den 

internationale kommunikation og udbredelse af 

budskaber, som har betydning for trusselsbil-

ledet i Danmark.

Internettet spiller en betydningsfuld og vok-

sende rolle for terrorgrupper og -netværk, 

som udnytter internettet til at sprede deres 

budskaber, til at kommunikere, til at træne 

virtuelt og til logistisk støtte samt operativ 

planlægning.

Terrorsagerne fra Glostrup og Vollsmose samt 

andre efterforskninger i Danmark viser, at 

personer i militante netværk i Danmark jævnligt 

har besøgt militante hjemmesider og skaffet sig 

adgang til voldeligt materiale såsom fi lmklip fra 

konfl iktzoner, henrettelsesvideoer samt religi-

øse taler fra islamistiske ideologer og al-Qaida-

ledere.

Samtidig har de danske terrorsager vist, at 

det på internettet ikke kræver særlige evner 

at fremskaffe oplysninger om planlægning og 

udførselse af et terrorangreb. Effektive bombe-

opskrifter og -manualer ligger let tilgængeligt 

for personer, som ønsker at gennemføre et 

terroranslag. 

Den internationale udfordring, som Danmark 

stod over for i begyndelsen af 2006, bl.a. som 

følge af tegningesagen, bekræftede ikke blot, 

at internettet er et velegnet medie til at sikre 

hurtig eksponering af en bestemt sag, men var 

også et illustrativt eksempel på, hvordan mediet 

kan anvendes til at fremsætte trusler.

Den målrettede indsats i forbindelse med 

afdækningen af ekstremistiske aktiviteter 
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på internettet indgår som et væsentligt 

 element i PET’s arbejde. 

NON-PROLIFERATION

En række lande og nogle terrororganisationer 

forsøger løbende at udvikle og producere kemi-

ske, biologiske, nukleare og radiologiske stoffer, 

der kan bruges som masseødelæggelsesvåben.

Derfor er der i Danmark og i en række andre 

lande et væsentligt fokus på at håndhæve de 

internationale aftaler og regler, der skal for-

hindre og begrænse eksport af masseødelæg-

gelsesvåben og produkter, der kan bruges til at 

fremstille dem.

Særligt efter terrorangrebene i USA den 11. sep-

tember 2001 og på grund af den øgede terror-

trussel, der har eksisteret siden, er der kommet 

yderligere fokus på den risiko, som kemiske, 

biologiske, nukleare og radiologiske våben udgør, 

og dermed også på, hvordan man kontrollerer 

eksporten af våben og produkter, der kan indgå 

i udviklingen af masseødelæggelsesvåben.

Masseødelæggelsesvåben vil efter omstændig-

hederne kunne anvendes ved et terrorangreb. 

Samtidig vil frygten for, at disse våben skulle 

være faldet i de forkerte hænder, i sig selv 

kunne give anledning til uro og utryghed. Det så 

man bl.a. andet i forbindelse med de såkaldte 

miltbrand-breve i USA i 2001 og 2002, der med-

førte dødsfald, og som samtidig spredte usik-

kerhed og gav anledning til bekymring. Egentlige 

kernevåben er så komplicerede at udvikle, at det 

formentlig fortsat kun er få lande, der har evne 

og kapacitet til at fremstille dem, mens tekno-

logien til at lave biologiske og kemiske våben kan 

anvendes af både statslige og ikke-statslige 

aktører. Primitive radiologiske våben er ligeledes 

mulige at producere for både statslige og ikke-

statslige aktører.

Det høje teknologiske niveau i Danmark betyder, at 

mange af de produkter, teknologier og eksperti-

ser, som er nødvendige for at udvikle og opbygge 

masseødelæggelsesprogrammer, kan erhverves 

herhjemme eller via danske virksomheder.

Derfor er det vigtigt, at danske virksomheder 

og forskningsinstitutioner er opmærksomme på 

risikoen for spredning af produkter eller viden, 

der kan bruges i forbindelse med kemiske,

biologiske, nukleare og radiologiske våben, sær-

ligt når de er i kontakt med partnere i lande, 

der er mistænkt for aktivt at forsøge at udvikle 

masseødelæggelsesvåben. Det er væsentligt at 

være opmærksom på, at spredningsrelaterede 

produkter ofte vil blive forsøgt købt ad omveje 

via frontfi rmaer og mellemmænd for at sløre, 

hvem der i virkeligheden skal bruge produkterne. 

Som et led i PET’s indsats på non-proliferations-

området har PET gennemført en række besøg 

på danske virksomheder og uddannelsesinstitu-

tioner, heraf nogle i samarbejde med Erhvervs- 

og Byggestyrelsen, ligesom der har været fore -

taget regelmæssige undersøgelser af forskellige 

udførsler af “dual-use” udstyr til kritiske lande.

PET’s efterforskning vedrørende 

non-proliferation (ikke-spredning 

af masseødelæggelsesvåben) har 

til formål at indsamle, bearbejde og 

analysere oplysninger for at skabe 

overblik over, hvilke lande der kan 

mistænkes for at ville udvikle masse-

ødelæggelsesvåben, samt hvilke 

personer og grupperinger der er 

involveret i spredning af masseøde-

læggelsesvåben.
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TERRORFINANSIERING

Selvom de seneste års terrorhandlinger i 

Europa økonomisk har været “billige” aktioner, 

kan overførsler af økonomiske midler være en 

vigtig indikator i efterforskningen mod perso-

ner eller netværk, der planlægger at begå en 

terror handling. Samtidig kan efterforskning af 

bl.a. pengeoverførsler give vigtige oplysninger 

om personer med tilknytning til en terrormis-

tænkt personkreds.

PET er opmærksom på, i hvilket omfang fi nansie-

ringsnetværk udvikler sig fra primært at udgøre 

en støttefunktion i forbindelse med terror til at 

have en mere operativ rolle i forhold til planlæg-

ning og udførelse af terror. Med deres beslut-

somhed, internationale forbindelser og erfaring 

med at operere i hemmelighed kan fi nansierings-

netværkene spille en vigtig rolle i aktiviteter, der 

kan have en direkte betydning for truslen mod 

Danmark og danske interesser i udlandet.

Både i Danmark og i det øvrige Europa har 

de personkredse, der mistænkes for at have 

været involveret i terroraktiviteter, stort set 

været selvfi nansierede. Det betyder, at pen-

gene ofte tilvejebringes via personlig indkomst, 

simpel berigelseskriminalitet eller svindel med 

kreditkort, hvilket vanskeliggør efterforsk-

ningsmulighederne. Hertil kommer, at det kan 

være vanskeligt at bevise pengetransaktioners 

direkte forbindelse til terrorisme, bl.a. fordi 

 terrornetværk ofte benytter fl ere mellemled 

i f.eks. pengeoverførsler.

PET’s fokus på terrorfi nansieringsområdet er 

rettet mod økonomiske midler, der udføres fra 

Danmark til forskellige konfl iktzoner i bl.a. Mel-

lemøsten. PET gennemfører derfor hvert år i 

samarbejde med andre myndigheder et antal 

kontrolaktioner i lufthavne mv. PET’s aktioner 

og det øvrige sikkerhedsarbejde, der gennem-

føres i danske lufthavne, viser, at mange 

rejsende udfører betydelige kontante beløb til 

lande i konfl iktzoner.

Såfremt der i forbindelse med en kontrolaktion 

konstateres mistænkelige forhold, vil der blive 

iværksat nærmere undersøgelser, ligesom der 

kan være grundlag for beslaglæggelse af vær-

dier, herunder kontante pengebeløb.

Enheden samarbejder med en række institutio-

ner i primært den statslige og fi nansielle sektor 

bl.a. banker, PBS, Statsadvokaten for Særlig 

Økonomisk Kriminalitet (SØK) og Skat. I 2006 

og 2007 har enheden ligeledes gennemført en 

række virksomhedsbesøg med opmærksom-

hedsbriefi nger med fokus på mistænkelige pen-

geoverførsler – både ind og ud af Danmark.

PET’s indsats på terrorfi nansierings-

området har til formål at forhindre, 

at der overføres eller videregives 

penge til personer, organisationer, 

grupper eller sammenslutninger, som 

er involveret i  terrorisme.

Siden 2004 har PET haft en særlig 

enhed – den såkaldte Tefi ne-enhed 

(Terror-fi nansielle netværk), der 

efterforsker mistænkelige økonomi-

ske forhold, der kan være en over-

trædelse af straffelovens § 114 a om 

terrorfi nansiering.
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CENTER FOR TERRORANALYSE (CTA)

CTA’s analyser kan deles op i tre typer: 

•  Trusselsvurderinger, både i forhold til speci-

fi kke personer, begivenheder eller konkrete 

trusler, men også mere generelle nationale 

trusselsvurderinger.

•  Analyser af terrorgrupper og trusler i udland et, 

som har betydning for Danmark, eller f.eks. 

turistmål i udlandet, hvor danskere rejser til.

•  Analyser af tendenser på terrorområdet, 

f.eks. hvordan terror fi nansieres, og hvordan 

personer bliver involveret i terrorisme.

CTA’s analyser bruges af regeringens sikker-

hedsorganisation som grundlag for beslutninger 

i forbindelse med terrorbekæmpelse. Centrale 

modtagere af produkterne er således Statsmi-

nisteriet, Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, 

Forsvarsministeriet og Beredskabsstyrelsen. 

Men analyserne bruges også af f.eks. politiet, 

når der skal løses konkrete opgaver i relation til 

terrorsager, og når terror skal forebygges på 

gadeplan.

Nogle af CTA’s analyser offentliggøres. Det 

gælder bl.a. en analyse om radikalisering, der 

beskriver de forskellige faser, som en person 

kan gennemgå – f.eks. i islamistiske kredse i 

Danmark – hen imod stadig større accept af 

udemokratiske eller voldelige midler for at opnå 

politiske eller religiøse mål. En anden analyse 

behandler militante islamistiske ideologers 

anvendelse af en voldelig fortolkning af Jihad-

begrebet til at motivere muslimer til at deltage 

i voldelige aktiviteter. Desuden offentliggøres 

centrets vurdering af den nationale terror-

trussel på PET’s hjemmeside.

VURDERING AF TERRORTRUSLEN MOD 

 DANMARK (VTD)

PET’s center for terroranalyse (CTA) fremlagde 

i maj 2007 for første gang en Vurdering af 

 Terrortruslen mod Danmark (VTD), som beskri-

ver og vurderer den generelle terrortrussel 

mod Danmark og danskere i udlandet. VTD’en 

er baseret på et meget bredt grundlag, her-

under CTA’s øvrige analyser, materiale fra de 

PET’s center for terroranalyse (CTA) 

blev etableret i oktober 2006 og 

påbegyndte sin virksomhed fuldt ud 

den 1. januar 2007. 

CTA skal gennem analyser og 

 vurderinger i relation til terrortruslen 

i forhold til Danmark medvirke til at 

sætte danske myndigheder bedre i 

stand til at forebygge og efterforske 

terrorhandlinger.

CTA består af medarbejdere fra 

 henholdsvis Forsvarets Efterretnings-

tjeneste, Politiets Efterretningstje-

neste, Udenrigsministeriet og Bered-

skabsstyrelsen. Medarbejderne er 

placeret i CTA på rotationsbasis.

I tilknytning til CTA er der etableret 

en følgegruppe bestående af repræ-

sentanter fra de deltagende myndig-

heder.

Centret har siden oprettelsen 

 udarbejdet mere end 100 analyser 

af et bredt spektrum af emner ved-

rørende terrortruslen mod Danmark 

og danske interesser i udlandet.
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deltagende myndigheder, rapportering fra sam-

arbejdspartnere samt åbne kilder. Vurderingen 

videregives til relevante myndigheder, herunder 

regeringens sikkerhedsorganisation, og fast-

sætter det nationale trusselsniveau.

VTD’en bliver opdateret med jævne mellemrum, 

eller hvis der opstår pludselige og væsentlige 

ændringer i trusselsbilledet.

VTD’en er som udgangspunkt klassifi ceret, men 

en uklassifi ceret version offentliggøres på PET’s 

hjemmeside, www.pet.dk/CTA

Formålet med at offentliggøre en vurdering af 

terrortruslen mod Danmark er at give befolk-

ningen en bredere og bedre forståelse af, hvad 

en terrortrussel er. Men formålet er også at 

imødekomme offentlighedens store interesse 

for dette område og samtidig undgå myter og 

misforståelser. Derfor offentliggøres der både 

en sammenfatning af den aktuelle terrortrussel 

og en længere beskrivelse af de elementer, der 

begrunder sammenfatningen. Derimod inde-

holder vurderingen ingen konkrete anvisninger 

til borgerne. Hvis trusselsvurderingerne giver 

anledning til konkrete anvisninger, vil disse blive 

givet af de ansvarlige myndigheder, eksempelvis 

Udenrigsministeriet, Beredskabsstyrelsen og 

landets politikredse.
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7.

VENSTREEKSTREMISME 

Det venstreekstremistiske miljø i Danmark 

optræder nu mere samlet, hvilket ikke er set 

siden Danmark var vært for EU-formandsskabet 

i 2002. Det skyldes primært konfl ikten omkring 

Ungdomshuset på Jagtvej 69 i København. 

I tiden op til rydningen af huset den 1. marts 

2007 var der såvel nationalt som internationalt 

en massiv støtte og opbakning til ungdoms-

husmiljøet i form af støtteaktioner og demon-

strationer. Der blev i den forbindelse bl.a. 

konstateret 137 hændelser i form af hærværk, 

demonstrationer, plakatopsætning m.m. mod 

danske repræsentationer i udlandet.

Som følge af rydningen af Ungdomshuset, der 

resulterede i fl ere dages massive gadekampe 

i København, lancerede miljøet omkring Ung-

domshuset en ny strategi for at få et nyt hus, 

bl.a. med afholdelse af ugentlige torsdags-

demonstrationer. Derudover forsøgte aktivister 

den 6. oktober 2007 at besætte en nedlagt 

pumpestation i København. Demonstrationer, 

hærværk, vold samt andre tiltag med reference 

til Ungdomshuset resulterede i perioden fra 

medio december 2006 til primo oktober 2007 i 

ca. 1.600 anholdelser, herunder af udenlandske 

statsborgere, og nødvendigg jorde en særdeles 

ressourcekrævende politiindsats.

Personer fra det venstreekstremistiske miljø 

deltog i juni 2007 i demonstrationer i forbin-

delse med afholdelse af G8-mødet i Heiligen-

damm i Tyskland. En række af de taktikker, som 

demonstranterne anvendte under G8-demon-

strationerne, blev brugt under forsøget på at 

besætte en nedlagt pumpestation i København 

den 6. oktober 2007. 

Rydningen af Ungdomshuset

Den ulovlige besættelse af Ungdomshuset på 

Jagtvej 69 i København blev bragt til ophør den 

1. marts 2007. Ungdomshuset var i månederne 

op til rydningen blevet voldsomt barrikaderet 

af brugerne af huset, der ikke var indstillet på 

at forlade huset frivilligt. Sammen med Køben-

Kontraekstremisme 

Det er en af PET’s centrale opgaver at forhindre, at 

grupper eller personer benytter ekstreme og udemokra-

tiske metoder – f.eks. vold, hærværk eller trusler – for 

at nå politiske, ideologiske eller religiøse mål. Kendeteg-

nende for den stadig stærkere polarisering og radikali-

sering af de politiske ydrefl øje er den stadig stærkere 

internationalisering og samarbejdet med ligesindede 

uden for Danmark i forbindelse med demonstrationer mv. 

På kontraekstremismeområdet arbejdes der, ligesom i 

den øvrige del af efterretningstjenesten, i vid udstræk-

ning forebyggende for at hindre, at højre- eller venstre-

ekstremister udfører strafbare forhold eller forstyrrer 

den offentlige ro og orden. Det er en central opgave for 

PET at informere politiet i ind- og udland om ekstremi-

stiske trusler. Således at de relevante politimyndig heder 

er i stand til at afpasse indsatsen i forhold til den aktu-

elle trussel.
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havns Politi var PET involveret i bl.a. planlægnin-

gen og gennemførslen af rydningen. Selve ryd-

ningen af Ungdomshuset skete meget hurtigt 

og uden alvorlig personskade. I forbindelse med 

rydningen blev der bl.a. fundet et større antal 

krysantemumbomber.

Ungdomshuset har i mange år været et popu-

lært udgangspunkt for en række aktiviteter i 

det københavnske aktivistmiljø. Tabet af huset 

blev fulgt af voldsomme protestdemonstra-

tioner hovedsageligt på Nørrebro i København. 

Både i dagene og månederne efter rydningen 

af Ungdomshuset har demonstrationer fl ere 

gange resulteret i voldelige optøjer med bl.a. 

afbrænding af biler og brug af molotovcocktails 

mod politiets mandskabsvogne. Rydningen har 

ligeledes i ekstremistiske miljøer været brugt 

som påskud for en yderligere radikalisering.

HØJREEKSTREMISME

I forhold til det højreekstremistiske miljø i 

Danmark har PET i de senere år konstateret et 

fortsat højt aktivitetsniveau. Både den interna-

tionale og den nationale situation har inden for 

de seneste år budt på en skærpelse af fronterne 

på yderfl øjene af det politiske spektrum. I Europa 

har terrorangreb ramt bl.a. Madrid og London, og 

oprulningen af terrorceller i en række europæi-

ske lande har styrket opfattelsen blandt visse 

grupperinger på den yderste højrefl øj, der mener, 

at Vesten er i konfl ikt med den muslimske verden. 

I Danmark har tegningesagen og de verserende 

terrorsager haft en lignende effekt.
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De forskellige grupperinger arbejder fortsat 

aktivt på rekruttering af nye medlemmer og 

sympatisører. Mellem grupperingerne foregår 

et vist tværgående samarbejde, der bl.a. andet 

kommer til udtryk ved, at man ofte mødes ved 

koncerter, demonstrationer og andre arrange-

menter.

Også internationalt er der fortsat samarbejde 

mellem højreekstremistiske grupper i Danmark 

og i udlandet, og personer fra højreekstremisti-

ske miljøer i Danmark har deltaget i manifesta-

tioner uden for landets grænser.

Et konkret eksempel på det internationale sam-

arbejde sås ved den årlige Rudolf Hess-march i 

2007, som fandt sted i Kolding. Demonstrationen 

skulle oprindelig have fundet sted i den tyske by 

Wunsiedel, men blev forbudt af de tyske myn-

digheder, hvorfor den i stedet blev gennemført 

i Kolding.

I marchen deltog ca. 150 nynazister fra bl.a. 

Danmark, Sverige og Tyskland. Yderligere ca. 50 

tyske højreekstremister blev tilbageholdt ved 

udrejsen fra Tyskland. I forbindelse med arran-

gementet kom det til sammenstød mellem 

marchens deltagere og politiet. 

Spredning og fremme af racistiske og forhån-

ende budskaber på internettet, gennem medierne, 

via plakater og løbesedler er fortsat et af de 

virkemidler, som højreekstremistiske grupper 

og personer systematisk gør brug af. Målet er 

rekruttering og fastholdelse af tilhængere samt 

etablering af et modsætningsforhold mellem 

den brede befolkning og etniske minoriteter.
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Det er vurderingen, at den personkreds, som 

står bag den mere generelle spredning af høj-

reekstremistiske budskaber, også er involveret 

i intimidering og chikane af personer af anden 

etnisk oprindelse.

I bestræbelserne på at fremme polariseringen 

er der i det højreekstremistiske miljø en sta-

dig opmærksomhed i forhold til, hvordan den 

offentlige dagsorden bedst kan benyttes som 

platform for højreekstremistiske budskaber. 

I denne sammenhæng har det højreekstremisti-

ske miljø fortsat en betydelig fokus på tegnin-

gesagen. Der ses dog også fl ere eksempler på, 

at offentlig omtale af anholdelser og retssa-

ger vedrørende planlægning af terrorangreb 

i Danmark og i udlandet er forsøgt udnyttet i 

forbindelse med markeringen af højreekstremi-

stiske synspunkter.

Der er i de senere år set eksempler på, at 

højreekstremistiske netværk offentligt har 

tilkendegivet et ophør af deres aktiviteter. 

Personerne bag netværket har imidlertid typisk 

fortsat deres virksomhed i nye eller allerede 

eksisterende højreekstremistiske grupperinger. 

Organisationen Dansk Front, der har stået 

stærkt i det højreekstremistiske miljø, blev 

opløst i juli 2007. Forud for opløsningen var for-

eningen præget af splittelse. Organisa tionens 

talsmand blev ekskluderet i oktober 2006, efter 

at han havde opfordret til et brandattentat 

mod sundheds- og indenrigsministeren. Tals-

manden blev i august 2007 straffet med seks 

måneders fængsel for dette forhold. Efter 

opløsningen af Dansk Front fortsætter den 

yderste højrefl øjs aktiviteter i andre lignende 

organisationer og netværk.

Det er samlet set PET’s vurdering, at der i det 

højreekstremistiske miljø er et potentiale for 

yderligere radikalisering og voldelig konfl ikt.

KONFRONTATIONER MELLEM HØJRE- OG 

 VENSTREEKSTREMISTISKE MILJØER

Der har i de senere år været stadig fl ere episo-

der med konfrontationer mellem personer og 

grupperinger fra henholdsvis det højre- og det 

venstreekstremistiske miljø. I de fl este tilfælde 

har der været tale om aktioner, herunder af 

voldelig karakter, fra det venstreekstremistiske 

miljø rettet mod de arrangementer (demon-

strationer, møder mv.), som personer og grup-

peringer fra det højreekstremistiske miljø har 

afholdt. Der er imidlertid også konstateret 

eksempler på, at højreekstremister har stået 

bag voldelige aktiviteter rettet mod venstre-

ekstremister. Det er PET’s vurdering, at der i 

venstre- og højreekstremistiske miljøer er et 

øget fokus på sådanne voldelige aktiviteter.

Mens antallet af voldsepisoder fortsat er rela-

tivt få, er det PET’s vurdering, at der er risiko 

for, at konfrontationerne kan eskalere. PET har 

i den forbindelse konstateret en øget aktivitet 

i højre- og venstreekstremistiske miljøer med 

henblik på at anskaffe våben som led i den gen-

sidige voldsudøvelse. Inddrages disse våben 

i konfrontationerne, vil det medføre en betydelig 

eskalering af konfrontationernes voldsomhed. 

TRUSLER MOD OFFENTLIGE PERSONER

Der har i de senere år været et stigende fokus 

på trusler og chikane mod politikere og andre 

offentlige personer. Risikoen for at blive udsat 

for trusler og chikane afhænger typisk af den 

enkelte persons eksponering i offentligheden  

eller udspringer af enkeltsager, og der er eksem-

pler på, at politikere på både højre- og venstre-

fl øjen udsættes for til tider grov chikane. PET 

bliver løbende orienteret om denne type sager 

og vurderer bl.a., om truslerne giver anledning 

til særlige sikkerhedsmæssige foranstaltninger.

Det kan være vanskeligt at give en samlet 

karakteristik af de personer, der chikanerer og 
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truer politikere. Der kan være tale om alt fra 

personer, der er vrede på “systemet”, til psykisk 

syge, personer, der er påvirket af stoffer eller 

alkohol, eller ressourcestærke borgere, der er 

vant til at få deres vilje. Hertil kommer naturlig-

vis truslen fra ekstremistiske miljøer.

Enkelte politikere kan være meget udsatte, men 

generelt må truslen mod politikere betegnes 

som lav. Det er således ikke PET’s vurdering, at 

der er sket en stigning i antallet af sager eller 

en skærpelse af sagernes karakter. Alligevel 

kan selv mindre alvorlige former for chikane og 

trusler være en stor belastning for den politi-

ker, der rammes. Samtidig er det naturligvis et 

samfundsmæssigt problem, hvis politikere trues 

eller chikaneres på grund af deres politiske 

virke. Af den grund er det også vigtigt, at per-

soner, der som led i deres politiske virke bliver 

udsat for chikane eller truende adfærd, anmel-

der det til politiet.

PET har i foråret 2006 i samarbejde med Kom-

munernes Landsforening udarbejdet en vejled-

ning, der indeholder gode råd til bl.a. kommunal-

politikere om, hvordan man kan forberede sig på 

trusler og vold, og hvordan man skal forholde 

sig i tilfælde af trusler og vold.

RACISME OG FREMMEDHAD

Kriminelle forhold med mulig racistisk baggrund 

er et område PET tager meget alvorligt som 

led i efterretningstjenestens indsats for at 

forebygge og modvirke ekstremisme, der efter 

omstændighederne kan udgøre en sikkerheds-

mæssig trussel i Danmark. 

PET har siden efteråret 1992 modtaget indbe-

retning fra politikredsene om kriminelle forhold 

og hændelser, der kan tænkes at have racistisk 

baggrund, og som er rettet mod udlændinge. 

Ordningen blev i 2001 ændret til at omfatte 

ethvert kriminelt forhold med mulig racistisk 

eller religiøs baggrund, uanset om det kriminelle 

forhold er rettet mod en person eller interesse 

af udenlandsk eller dansk herkomst. 

PET har udarbejdet retningslinjer for, hvornår 

politikredsene skal foretage indberetning om 

kriminelle forhold med mulig racistisk eller reli-

giøs baggrund. Af disse retningslinjer fremgår 

det, at indberetning til PET skal foretages, når 

det kriminelle forhold muligt er begrundet i 

gerningsmandens forestillinger om forskelle på 

personer på grund af race, hudfarve, afstam-

ning, national eller etnisk oprindelse eller på 

grund af tro/religion. 

Der skal således foretages indberetning til PET, 

når én eller fl ere mulige indikatorer peger i ret-

ning af racistiske eller religiøse elementer i et 

kriminelt forhold, medmindre andre oplysninger 

på afgørende måde modsiger dette. Der stil-

les altså ikke krav om, at det kriminelle forholds 

racistiske eller religiøse baggrund skal være 

klart demonstreret. 
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Formålet med indberetningsordningen er især 

at give PET mulighed for at vurdere, om der kan 

konstateres tegn på udøvelse af en mere orga-

niseret og systematisk kriminel virksomhed , der 

udspringer af racisme og fremmedhad. Denne 

vurdering foretages ved at sammenholde de 

indberettede forhold med efterretningstjene-

stens øvrige oplysninger på de relevante sags-

områder og ved at sammenholde de indberet-

tede forhold indbyrdes.

I 2007 modtog PET indberetning om 35 sager af 

mulig racistisk karakter. Året forinden blev der 

indberettet 96 sager, mens tallet for 2005 var 87.

De indberettede sager fra 2007 vedrører 

hovedsagelig forskellige former for chikane og 

hærværk, mens der kun i få tilfælde er tale om 

trusler og vold. 

Det er efter PET’s vurdering usikkert, i hvilket  

omfang indberetningerne er dækkende for 

omfanget og karakteren af kriminelle forhold, 

der kan tænkes at have racistisk eller religiøs 

baggrund. Dette skyldes en række forskellige 

faktorer, herunder at politikredsene ikke bliver 

bekendt med alle forhold med mulig racistisk 

eller religiøs baggrund, og at det er usikkert , 

hvorvidt kredsene rent faktisk foretager ind-

beretning af alle relevante forhold, de bliver 

bekendt med.

 

På den baggrund, og da de modtagne oplysninger  

generelt må siges at være forholdsvis begræn-

sede, er det efter PET’s opfattelse meget van-

skeligt med blot nogenlunde sikkerhed at udtale 

sig om årsager, sammenhænge, udviklinger og 

tendenser i forhold til disse typer af sager.

 

Antallet af indberetninger for 2005 og 2006 ses 

at være nogenlunde ens, mens der er et udsving 

i nedadgående retning for 2007. Et lignende 

udsving i nedadgående retning ses at gøre sig 

gældende for antallet af anmeldelser vedrør-

ende overtrædelse af straffelovens § 266 b 

og 266 c.

PET ønsker på den baggrund at omlægge den 

nuværende indberetningsordning, således at 

PET i højere grad selv får adgang til at indhente, 

bearbejde og analysere de relevante oplysninger 

direkte fra politiets elektroniske sagsbehand-

lingssystem. En sådan omlægning vil efter PET’s 

opfattelse gøre det muligt fremover at tilveje-

bringe et mere fyldestgørende og retvisende 

billede af udviklingen på et område, som dog 

fortsat er præget af, at alle kriminelle forhold 

med mulig racistisk baggrund ikke nødvendigvis 

kommer til politiets kendskab.

Det er endvidere besluttet at udvide den 

eksisterende indberetningsordning til også at 

omfatte kriminelle handlinger med mulig politisk 

baggrund.
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8.

Spionagetruslen mod Danmark og danske inte-

resser har ændret sig i takt med den interna-

tionale sikkerhedspolitiske udvikling. Under den 

kolde krig opererede især efterretningstje-

nesterne fra Warszawapagt-landene aktivt i 

Vesten. Hovedformålene med denne spionage-

virksomhed var at udøve politisk påvirkning 

primært til fordel for Sovjetunionen og den 

kommunistiske ideologi samt at indhente tek-

niske og videnskabelige produkter og informa-

tioner, der på grund af embargorestriktioner 

ikke legalt kunne overdrages til Warszawapagt-

landene. Endvidere var der som følge af den 

sikkerhedspolitiske situation stor interesse for 

de vestlige landes militære strategier, udvikling 

og samarbejde.

Spionagetruslen mod Danmark er fortsat til 

stede – ikke mindst på grund af den øgede 

globalisering, den internationale konkurrence og 

det høje teknologiske vidensniveau. Men truslen  

er i dag blevet mere bredspektret og gør sig 

gældende på andre områder end egentlig sam-

fundsundergravende virksomhed og omgåelse 

af handelsrestriktioner. Interessen er i stigende 

omfang rettet mod uretmæssigt at indsamle 

informationer inden for f.eks. forskning og 

 teknologi. 

Kontraspionage

Visse udenlandske efterretningstjenester er fortsat 

meget aktive i Danmark, hvor man forsøger at indhente 

informationer om udenrigs-sikkerhedspolitiske forhold.  

Også mere faktuel og teknisk betonet information 

efterspørges, f.eks. oplysninger om vitale kommunika-

tionslinjer, energiforsyning samt forskningsresultater. 

At modvirke og forhindre spionage er derfor fortsat en 

væsentlig arbejdsopgave for PET.
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Da spionage kan være en alvorlig trussel imod 

Danmarks sikkerhed og konkurrenceevne, er 

det afgørende, at organisationer, virksomheder, 

myndigheder og befolkningen er bevidste om, at 

der fortsat er lande, organisationer og virksom-

heder, der på ulovlig vis forsøger at indsamle 

fortrolige informationer.

De meget få offentlige sager om spionage, der 

har været i Danmark, kan ikke tages som udtryk 

for, at spionage ikke forekommer herhjemme. 

PET’s præventive indsats har i en række tilfælde 

forhindret, at sager har udviklet sig til alvorlige 

spionagesager. I disse tilfælde har PET afbrudt 

forløb, der var ved at udvikle sig til en egentlig 

spionage, f.eks. ved at gøre opmærksom på, at 

efterretningstjenesten var vidende om aktivi te-

ter, der kunne udgøre en overtrædelse af straf-

feloven.

Endvidere formodes det, at der i forhold til 

sager om industrispionage eksisterer et mørke-

tal, da en række virksomheder af forskellige 

årsager ikke anmelder mistanke om spionage 

til myndighederne.

Flere lande i Europa har i de senere år været 

udsat for såkaldt elektronisk industrispionage 

(hacking) rettet mod strategisk og fi nansiel 

planlægning hos myndigheder og private virk-

somheder. I fl ere tilfælde har der været mis-

tanke om, at spionagen er udført af fremmede 

efterretningstjenester. I Danmark har man ikke 

hidtil konstateret de samme tendenser, men 

det er et område, som PET er meget opmærk-

som på. PET vil derfor i lyset af bl.a. den stig-

ende digitalisering hos offentlige institutioner 

og private virksomheder gennemføre en række 

initiativer for at øge opmærksomheden om 

risikoen for elektronisk industrispionage og 

angreb med det sigte at forstyrre driften af 

informationssystemer mv.
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9.

I løbet af 2006 blev ca. 150 medarbejdere 

overført fra Rigspolitiets Nationale Efterforsk-

ningsstøttecenter (NEC) til PET. Overførslen 

omfattede bl.a. en række medarbejdere fra 

NEC’s rejsehold samt moniterings- og analyse-

enhed, som nu er tilknyttet PET’s center for 

organiseret kriminalitet, der består af en ana-

lysesektion og en efterforskningssektion.

 

Center for organiseret kriminalitet har til 

opgave at analysere den alvorligste organise-

rede kriminalitet. Ved den alvorligste organise-

rede kriminalitet forstås bande- og netværks-

kriminalitet, som er kendetegnet ved sin 

internationale og professionelle karakter, og 

som begås under anvendelse af vold, trusler og 

våben i svært tilgængelige miljøer, hvor sikker-

hedsniveauet er højt. 

På baggrund af analyserne udarbejder PET’s 

center for organiseret kriminalitet konkrete 

efterforskningsoplæg og videregiver disse 

oplæg til den relevante politikreds. Efterforsk-

ningen forankres herefter i den pågældende 

politikreds og gennemføres under sædvanligt 

tilsyn af vedkommende statsadvokat. Medarbej-

dere fra PET kan efter nærmere aftale deltage 

i efterforskningen.

Herudover skal PET’s center for organiseret 

krimi nalitet medvirke til at identifi cere eventu-

elle relationer mellem den alvorligste organise-

rede kriminalitet og efterretningstjenestens 

øvrige arbejdsområder, herunder indsatsen 

mod terrorisme.

Målet for indsatsen mod den alvorligste orga-

niserede kriminalitet er at tilvejebringe et 

grund lag for proaktivt og efterretningsbase-

ret at gribe ind tidligt og præcist med henblik 

på at undgå, at kriminalitetens fulde virkning 

indtræder.  Til brug for denne indsats anven-

Organiseret kriminalitet

Beslaglagt narkotika
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des derfor i vid udstrækning kilder, observation 

og andre tekniske indgreb, ligesom samarbej-

det med andre landes politimyndigheder er af 

af gørende betydning og derfor har høj prioritet.

Samarbejdet mellem PET’s center for organise-

ret kriminalitet, Rigspolitiet, politikredsene og 

udenlandske politimyndigheder mv. har løbende 

resulteret i iværksættelsen af efterforskninger 

mod kriminelle bander og netværk med inter-

nationale forgreninger også uden for Europa. 

Efterforskningerne har bl.a. vedrørt særdeles 

alvorlige narkotika- og våbenlovsovertrædelser  

samt alvorlig personfarlig kriminalitet. I de 

sager, der på nuværende tidspunkt har resulte-

ret i tiltalerejsning og domfældelse, er de dom-

fældte blevet idømt langvarige fængselsstraffe.

I en omfattende narkotikasag med internatio-

nale forbindelser blev en dansk statsborger i 

december 2007 dømt for indsmugling af 15 kg 

kokain, ca. 550 kg hash samt 15 tilfælde af 

dokumentfalsk. Den pågældende blev anholdt 

og dømt på baggrund af efterforskning gen-

nemført med bistand fra PET’s center for orga-

niseret kriminalitet i samarbejde med en række 

udenlandske myndigheder. Den dømte, der har 

tilknytning til en europæisk kriminel organisa-

tion, blev straffet med 11 år og 6 måneders 

fængsel. Den pågældende har anket afgørelsen, 

men har erkendt dokumentfalsk samt indsmug-

ling af 550 kg hash.

I løbet af 2007 har PET’s center for organiseret  

kriminalitet i samarbejde med Fyns Politi gennem-

ført en efterforskning rettet mod en narkotika-

orga nisation, der bl.a. fremstillede “skunk” (en 

forædlet art af cannabis). Ved en større politi-

aktion i december 2007 på Fyn, i Jylland og på Lol-

land-Falster blev 5 skunk-laboratorier afsløret, 

ligesom efterforskningen afslørede en række 

kriminelle forhold over hele landet i forbindelse 

med omfattende handel med narkotika. 9 perso- Udbytte efter en leverance

ner i alderen 25 til 50 år blev anholdt, herunder 

en 27-årig hovedmand. I samme sagskompleks 

er 9 andre personer tidligere blevet anholdt. 

Efterforskere og analysemedarbejdere fra 

PET’s center for organiseret kriminalitet har 

desuden bidraget til at styrke den efterret-

ningsmæssige indsats på terrorområdet og 

har i vidt omfang assisteret i forbindelse med 

efterforskningerne i Glostrup-sagen, Volls-

mose-sagen og Glasvej-sagen. 

Endelig har PET’s center for organiseret krimi-

nalitet ydet bistand til en række andre lande 

som led i efterforskningen af alvorlig organise-

ret kriminalitet mod personer eller netværk, der 

i forbindelse med deres kriminelle aktiviteter 

har haft kontakt til eller ophold i Danmark.
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AKTIONSSTYRKEN (AKS)

PET’s aktionsstyrke er en specialenhed i efter-

retningstjenesten, der har til opgave at opret-

holde et operativt antiterrorberedskab og 

medvirke til bekæmpelse af alvorlige former for 

kriminalitet ved at tilvejebringe forsvarlige løs-

ningsmuligheder i vanskelige indsatsopgaver for 

politiet, hvor den almindelige politiuddannelse og 

-udrustning ikke er tilstrækkelig.

Aktionsstyrken består af et antal politifolk, der 

indgår i et beredskab, som er i stand til at rea-

gere på en pludselig opstået situation. Når akti-

onsstyrken ikke er på opgave, bliver der trænet 

i taktiske indsatser, skydning og lignende. Som 

udgangspunkt skal man have været ansat fem 

år i politiet, før man kan søge optagelse i akti-

onsstyrken, og selve optagelsesprøven består 

af både fysiske og mentale prøver. Ud over god 

fysisk form skal man være i besiddelse af ro, 

besindighed, omtanke og gode samarbejdsevner 

for at blive optaget i aktionsstyrken. 

Når først man er optaget, følger et langva-

rigt og intensivt træningsforløb. Uddannelsen 

omfatter bl.a. skudkamp i lukkede rum, brand-

slukning, befrielse af gidsler i fl y, huse og bus-

ser, avanceret førstehjælp, indsats fra tage og 

helikoptere samt aktioner til søs.

Aktionsstyrkens opgaver omfatter bl.a.: 

•  Gidselredning

•  Farlige anholdelsesaktioner 

•  Planlægning, styring og udførelse 

af vanskelige indsatsopgaver

•  Særlig personbeskyttelse 

•  Særlige observationsopgaver

Aktionsstyrken har et løbende samarbejde 

med enheder fra forsvaret, der yder assistance 

med både personale og materiel som støtte i 

operative opgaver og i forbindelse med uddan-

nelse. Derudover er der etableret arbejdsgrup-

per for samordning af viden, teknik og taktik, 

der anvendes i forbindelse med operative opga-

ver og uddannelse, hvor forsvaret yder støtte 

til politiet.

Det internationale samarbejde mellem indsats-

styrker i Europa udbygges til stadighed for 

at udvikle og udnytte de tekniske og taktiske 

kapaciteter, som indsatsenhederne besidder. 

Aktionsstyrken deltager således i mødefora og 

10. Sikkerhed

Sikkerhedsafdelingen yder operativ støtte til PET’s 

øvrige enheder samt politikredsene fra henholdsvis 

aktionsstyrken, observationsstyrken, teknisk center og 

forhandlergruppen. Desuden varetager afdelingens liv-

vagtsstyrke og sikringsgruppe en række personbeskyt-

telsesopgaver. Sikkerhedsafdelingen deltog i betydeligt 

omfang med personale og udrustning under anholdel-

serne i terrorsagerne fra Vollsmose og København samt 

i rydningen af Ungdomshuset på Jagtvej 69 i København.
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arbejdsgrupper med de nordiske lande og 

EU-landene.

I august 2007 deltog Belgien, Tyskland, Finland, 

Norge og Sverige med observatører, indsats-

grupper, fl y og indsatsfartøjer i en større mari-

tim øvelse ved Frederikshavn, som blev gennem-

ført af aktionsstyrken med støtte fra forsvaret. 

Øvelsesscenariet var en kapring af passager-

skibet Peter Wessel.

OBSERVATIONSSTYRKEN

Observationsstyrken er en afgørende støtte-

funktion for efterretningstjenestens operative 

aktiviteter, herunder særligt i forhold til terror-

isme, spionage, ekstremisme og alvorlig organi-

seret kriminalitet. Observationsstyrken udfører 

skyggeopgaver, faste observationsopgaver af 

forskellig karakter, foto-opgaver, overvågning 

og ransagninger, ligesom observationsstyrken  

bistår ved installering af afl ytnings- og overvåg-

ningsudstyr. 

Observationsstyrken yder ligeledes bistand til 

politikredsene i forbindelse med efterforsknin-

gen af andre former for alvorlig kriminalitet, når 

efterforskningen gør anvendelsen af observati-

onsstyrkens særlige kapaciteter og kompeten-

cer påkrævet. Endvidere yder observationsstyr-

ken uddannelsesmæssig bistand i forhold til de 

medarbejdere i politikredsene, som varetager 

observationsopgaver.

Medarbejderne i observationsstyrken er for-

trinsvis politifolk, der gennemgår et særligt 

uddannelsesforløb i PET, som suppleres med 

kurser i udlandet, ligesom der på dette område 

løbende udveksles erfaringer med tilsvarende 

enheder i andre lande.

TEKNISK CENTER

PET’s tekniske center løser en række opgaver 

inden for teknisk og IT-baseret overvågning, 

sporing og sikring som støtte for PET’s opera-

tive enheder.

Centrets hovedarbejdsområde er teknisk 

bistand til etablering af forskellige former for 

overvågning og afl ytning. Desuden yder tek-

nisk center bistand i forbindelse med sporing 

af personer eller køretøjer, ligesom centret 

varetager en række sweepnings-opgaver, f.eks. 

i forbindelse med afdækning af skjulte våben, 

sprængstoffer og afl ytningsudstyr på særlige 

lokaliteter. Centret støtter også de operative 

enheder i forbindelse med ransagninger, sikring 

af oplysninger m.m.

Medarbejderne i teknisk center er typisk poli-

tifolk med en supplerende teknisk uddannelse, 

Hvis en medarbejder i aktionsstyrken (AKS) skal 

have al sit udstyr på, bærer han rundt på 60 kilo. 

Her er AKS – med støtte fra forsvaret – på øvelse i 

Nordjylland. Passagerskibet Peter Wessel er blevet 

kapret af terrorister og øvelsen er en befrielses-

aktion.
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f.eks. elektronik- eller radiomekaniker, men 

centret råder  også over ingeniører og civile 

 it-eksperter. 

Medarbejderne er inddelt i funktionsgrupper 

med forskellige kompetencer, og de får løbende 

individuel videreuddannelse med udgangspunkt 

i den tekniske ekspertise, de har i forvejen, bl.a. 

i udlandet. Teknisk center er løbende i tæt dialog 

med samarbejdspartnere over hele verden i 

udviklingen af teknisk overvågningsudstyr m.v.

Teknisk center yder i et vist omfang også bistand 

til politikredsene i forbindelse med indgreb i 

meddelelseshemmeligheden og bistår i den tek-

niske uddannelse af de medarbejdere i kredsene, 

der varetager opgaver vedrørende indgreb i 

meddelelseshemmeligheden. 

LIVVAGTSSTYRKEN

Som en konsekvens af udviklingen i det overord-

nede trusselsbillede samt ikke mindst en række 

konkrete trusler har PET i de senere år oplevet 

en stadig stigende vækst i opgaver i relation til 

beskyttelsen af personer og institutioner.

PET har ansvaret for alle offentlige livvagtsop-

gaver i Danmark, og PET’s livvagtsstyrke beskyt-

ter i dag medlemmer af kongehuset, medlemmer 

af regeringen, enkelte politikere og udenlandske 

ambassadører samt efter omstændighederne 

visse udenlandske besøgende og andre offentlige 

personer i Danmark. Personbeskyttelsen ydes på 

grundlag af en konkret trusselsvurdering. 

Livvagtsstyrken består af politifolk, som typisk 

har 6-7 års anciennitet, før de bliver ansat i 

Regentparrets besøg 

i Frederiksværk den 

14. juni 2007
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Livvagtsstyrken. Kandidater til livvagtsstyrken 

gennemgår fysiske og sproglige prøver samt 

test i våbenbrug og køreteknik. En livvagt skal 

have en god fysik, gode samarbejdsevner og 

kunne bevare overblikket i pressede situationer. 

Livvagterne skal årligt bestå prøver i bl.a. køre-

teknik, våbenbrug og fysisk træning.

Livvagtsstyrken råder over en specialenhed – 

“Gamma 10” – som har en særlig missionsorien-

teret uddannelse og råder over særligt udstyr. 

Gamma 10 varetager i tæt samarbejde med for-

svarets specialenheder og forsvarets livvagter, 

personbeskyttelsen ved bl.a. ministres rejser til 

konfl iktområder som Irak og Afghanistan.

Personbeskyttelse er som nævnt en stadig 

større opgave for efterretningstjenesten og 

gennem hyppigere rekruttering af nye medar-

bejdere fra bl.a. PET’s aktionsstyrke har PET 

forsøgt at imødekomme det stadigt stigende 

behov for uddannede livvagter. I forbindelse 

med udmøntningen i 2007 af antiterrorpakke 

III blev PET tilført yderligere ca. 20 mio. kr., der 

var øremærket til særlige formål, herunder en 

styrkelse af livvagtsstyrken.

Et koordinatorkontor understøtter livvagts-

styrken og behandler bl.a. sager vedrørende 

trusler mod ministre og folketingsmedlemmer 

samt offentlige personer. Koordinatorkontoret 

gennemfører i den forbindelse sikkerheds-

briefi nger og iværksætter om nødvendigt rele-

vante sikkerhedsforanstaltninger. 
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Gamma 10-livvagter på arbejde i et af verdens brænd-

punkter. Gamma 10 er en specialenhed inden for PET’s 

livvagtsstyrke, der i tæt samarbejde med bl.a. forsvaret 

løser livvagtsopgaver i forbindelse med bl.a. ministres 

rejser til konfl iktområder



SIKKERHED               SIDE 63 

POLITIETS EFTERRETNINGSTJENESTE / ÅRSBERETNING 2006-2007

Endvidere løser koordinatorkontoret opgaver 

i forhold til bl.a. visse ministres rejser til udlan-

det og forestår i den forbindelse kontakten til 

danske ambassader i udlandet og udenlandske 

myndigheder. Koordinatorkontoret gennemfører 

også sikkerhedsbriefi nger af Udenrigsministe-

riets medarbejdere forud for stationeringer i 

visse lande. 

FORHANDLERGRUPPEN

PET’s forhandlergruppe yder bistand i forbin-

delse med bl.a. kidnapnings- og gidselsituatio-

ner. Forhandlernes opgave er at skabe kontakt 

til gerningsmændene for om muligt at få kontrol 

og overblik over situationen og skabe grund-

laget for en fredelig løsning.

Forhandlergruppen består af medarbejdere 

med stor modenhed og livserfaring, som er nøje 

udvalgt på baggrund af personlighed samt kom-

munikative og empatiske evner. Efter udvælgel-

sen gennemgår aspiranterne et intensivt uddan-

nelsesforløb bl.a. i Storbritannien og USA.

Forhandlerne er i det daglige tilknyttet andre 

politienheder, hvor de udfører normal tjeneste, 

men kan tilkaldes, når det er påkrævet, og de er 

i stand til med meget kort varsel at rejse i hele 

verden.

Forhandlergruppen yder bistand til PET’s ope-

rative enheder og politikredsene i forbindelse 

med hændelser, hvor der er behov for forhand-

ling mv. for at undgå magtanvendelse, afværge 

skader, indsamle informationer eller fremme 

overgivel se. Det kan bl.a. være tilfældet, når en 

gerningsmand har barrikaderet sig eller i for-

bindelse med politiets håndtering af selvmords-

truede personer og psykisk syge.

Forhandlergruppen yder endvidere bistand i 

forbindelse med forskellige typer kidnapnings- 

og gidselsituationer. Det drejer sig bl.a. om 

kidnapninger i familiesager og gidseltagninger, 

der har økonomiske, politiske eller religiøse mål. 

Forhandlergruppen yder også assistance i for-

bindelse med gidselstagninger af danskere 

i udlandet. Forhandlerne bistår i den forbind-

else bl.a. med situationsanalyser, planlægning 

af  løsningsscenarier og logistik i forhold til 

forhandlingsforløbet, f.eks. fremskaffelse af 

eventuel løsesum mv. Rådgivning og støtte til 

de pårørende i forbindelse med en gidselsitua-

tion er også en central opgave for forhandler-

gruppen. Desuden rådgiver forhandlergruppen 

danske repræsentationer i udlandet.

Forhandlergruppen var bl.a. involveret i bestræ-

belserne på at sikre en ikke-voldelig løsning i 

forbindelse med kapringen af Danica White ud 

for Somalias kyst i juni 2007.

SIKRINGSGRUPPEN

Sikringsgruppen varetager mere stationære 

bevogtnings- og personbeskyttelsesopgaver i 

forhold til bl.a. regeringen, Folketinget og Kon-

gehuset. Endvidere yder sikringsgruppen råd-

givning og beskyttelse i forbindelse med særlige 

værditransporter. Indsatsen omfatter både 

trusselsvurderinger og operativ indsats.

Desuden rådgiver sikringsgruppen fi nanssek-

toren om spørgsmål vedrørende sikkerheden i 

forhold til værdicentraler og pengehåndterings-

virksomheder. Sikringsgruppen har i 2007 des-

uden påbegyndt uddannelsen af en specialen-

hed, der kan indsætte sprængstofhunde med 

henblik på sweepning og bevogtning af særlige 

lokaliteter.
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11.

AFDELINGEN FOR FOREBYGGENDE 

SIKKERHED

Udviklingen i trusselsbilledet har understreget 

nødvendigheden af at supplere den traditionelle 

efterforskningsmæssige tilgang med en mere 

bredspektret og forebyggende indsats for at 

styrke samfundets samlede modstandskraft 

mod terrorisme, spredning af masseødelæg-

gelsesvåben, ekstremisme og spionage.

Derfor har PET de senere år etableret en række 

partnerskaber med offentlige myndigheder 

og private aktører, der besidder kompetencer, 

erfaring og viden, som har betydning for indsat-

sen på disse områder.

For yderligere at styrke dette samarbejde har 

PET i september 2007 i  PET’s afdeling for fore-

byggende sikkerhed etableret et rådgivnings-

center og et forebyggelsescenter. Centrene 

yder helhedsorienteret og målrettet rådgivning 

for at reducere sårbarheden af potentielle mål 

for terrorisme og spionage i Danmark. Der gen-

nemføres desuden en række tidlige præventive 

indsatser rettet mod at forhindre radikalisering 

og voldelig ekstremisme. 

RÅDGIVNINGSCENTERET

PET spiller en central rolle som rådgiver i for-

hold til Danmarks indre sikkerhed.

Rådgivningscenteret yder rådgivning indenfor 

områderne fysisk sikring, informationssikkerhed 

og personsikkerhed. Ved at yde en helheds-

orien teret rådgivning er efterretningstjenesten 

med til at fremme en tværgående sikkerheds-

kultur blandt relevante offentlige og private 

aktører samt at mindske den kritiske nationale 

infrastruk turs sårbarhed overfor terrorisme 

og spionage.

PET rådgiver offentlige myndigheder og private 

aktører på områder, hvor der består en offent-

lig beskyttelsesinteresse.

Fysisk sikring

I takt med udviklingen i det generelle trussels-

billede samt i forbindelse med konkrete hændel-

ser i ind- og udland er der i de senere år regi-

streret en stigende efterspørgsel på rådgivning 

vedrørende fysisk sikring. 

PET yder bl.a. sikkerhedsrådgivning i forhold til 

Folketinget, en række ministerier, styrelser og 

organisationer samt særligt truede enkeltper-

soner. Herudover rådgives udenlandske repræ-

sentationer i Danmark samt Kongehuset.

Danmarks tilstedeværelse i en række internati-

onale brændpunkter har yderligere givet efter-

spørgsel på rådgivning indenfor fysisk sikring. 

Rådgivningen ydes bl.a. til danske repræsenta-

tioner i udlandet og omfatter sikring af bygnin-

ger, områder og adgangsveje.

Kritisk national infrastruktur

Kravene til PET om at levere sikkerhedsrådgiv-

ning til en stadig bredere kreds af myndigheder 

og private virksomheder mv. er steget i lyset af 

det skærpede trusselsbillede i de seneste år.

Det er hensigten at systematisere efterret-

ningstjenestens rådgivning af de sektorer, som 

leverer livsnødvendige ydelser til samfundet, 

således at PET kan levere målrettet og helheds-

orienteret rådgivning til relevante offentlige 

myndigheder, brancheorganisationer eller speci-

fi kke kritiske sektorer.

Ved kritisk national infrastruktur forstås de 

sektorer, som er nødvendige for, at samfundet  

fungerer. Det drejer sig blandt andet om forsy-

ningssektoren, f.eks. el, gas, vand, varme samt 

kommunikation og IT, transport, fødevarer og 

Forebyggende 
sikkerhed og beredskab
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sundhed. Opretholdelsen af disse sektorers virk-

somhed skal sikres, også efter et eventuelt ter-

rorangreb. Derfor rådgiver efterretningstjene-

sten om tiltag, der kan beskytte mod terrorisme 

og sikre en hurtig genoprettelse af forsynings-

virksomheden i tilfælde af et terrorangreb. 

Rådgivningen foregår dels via en række kon-

taktgrupper, dels gennem direkte kontakter 

til relevante myndigheder, organisationer og 

virksomheder.

PET har siden 2004 haft en række kontakt-

grupper med deltagelse af offentlige myndig-

heder, brancheorganisationer og en række 

større danske virksomheder. Kontaktgrupperne 

har tjent som ramme for dialog og udveksling 

af information om trusler og risici i forhold til 

den nationale sikkerhed. Dialogens formål har 

været at medvirke til at skabe en tværgående 

sikkerhedskultur blandt relevante offentlige og 

private aktører og sikre en afstemt og afbalan-

ceret reaktion i tilfælde af ændringer i trus-

selsbilledet.

I forhold til sø- og luftfartsmyndighederne, der 

regulerer dele af den kritiske nationale infra-

struktur, yder efterretningstjenesten rådgivning 

vedrørende terrorsikring af f.eks. havne, skibe, 

rederier og lufthavne. Rådgivningen er baseret 

på løbende vurderinger af både det maritime 

trusselsbillede og truslen mod den civile luftfart.

Informationssikkerhed

I overensstemmelse med Statsministeriets 

cirkulære nr. 204 af 7. december 2001 varetager 

PET rollen som National Sikkerhedsmyndighed 

i forhold til civile myndigheders håndtering af 

NATO- og EU-klassifi ceret information. Dette 

indebærer, at PET foretager godkendelse af og 

fører tilsyn med IT-systemer og netværk, der 

håndterer sådanne oplysninger. 
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I takt med en øget anvendelse af klassifi kation, 

særligt i forhold til udveksling af EU-oplysninger, 

ses der et stigende behov for godkendelse af 

myndigheders netværk.

PET samarbejder med Forsvarets Efterretnings-

tjeneste for at skabe tidssvarende og fl eksible 

løsninger på området for informationssikkerhed 

samtidig med, at der fastholdes et højt sikker-

hedsniveau. For at styrke og videreudvikle ind-

satsen deltager PET aktivt i en række nationale 

og internationale samarbejdsfora vedrørende 

informationssikkerhed. 

Den stigende afhængighed af internetbaserede 

tjenester og serviceydelser har betydet, at PET 

har øget opmærksomheden mod disse, særligt 

med hensyn til kommunikationslinjer mellem 

myndigheder og borgernes kommunikation med 

myndigheder. Efterretningstjenesten indgår i 

den forbindelse i et tæt samarbejde med bl.a. 

IT- og Telestyrelsen.

PET har desuden etableret et samarbejde med 

en række relevante offentlige myndigheder og 

private virksomheder om informationssikkerhed, 

hvor man bl.a. udveksler erfaringer og drøfter 

udviklingstendenser inden for området.

Personsikkerhed

PET varetager, efter anmodning fra den ansæt-

tende myndighed, personundersøgelsen af 

personale, der skal have adgang til klassifi ceret 

materiale. Efterretningstjenesten er ansvarlig  

for den endelige sikkerhedsgodkendelse af politi-

ansatte og personer, der udfører opgaver for 

politiet, mens øvrige myndigheder på baggrund 

af PET’s personundersøgelser selv varetager den 

endelige sikkerhedsgodkendelse af eget perso-

nale. Før en personundersøgelse kan gennem-

føres, skal personen give sit skriftlige samtykke. 

Omfanget af den konkrete personundersøgelse 

afhænger af, hvilket klassifi ceringsniveau den 

pågældende skal have adgang til. 

Antallet af personundersøgelser har i de senere 

år været stigende.

FOREBYGGELSESCENTRET

Med udgangspunkt i PET’s samlede viden om 

terrorisme, spredning af masseødelæggelses-

våben,  spionage og ekstremisme understøtter 

PET’s forebyggelsescenter, at relevante aktø-

rer i det danske samfund er i besiddelse af 

tilstræk kelig viden og kompetence til at bidrage 

til at imødegå disse trusler.

Forebyggelsescentret målretter den forebyg-

gende indsats mod bl.a. voldelig radikalisering 

i særligt udsatte grupper og områder. 

Yderligere understøtter centret relevante 

aktørers konkrete viden om forebyggelsesfor-

anstaltninger gennem uddannelsesmateriale om 

f.eks. fysisk sikring, informationssikkerhed og 

personsikkerhed samt gennem uddannelsespro-

grammer og opmærksomhedsoplæg. 

 

Målgrupper og samarbejdspartnere i denne ind-

sats omfatter bl.a. aktører inden for transport- 

og forsyningssektoren, politikredsene, lokale 
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myndigheder samt repræsentanter for lokalmil-

jøer, trossamfund og interesseorganisationer. 

RADIKALISERING 

De terrorrelaterede anholdelser i Glostrup-, 

Vollsmose- og senest i Glasvej-sagen under-

streger, at det også i Danmark er nødvendigt 

med en tidlig forebyggende indsats for at 

forhindre, at unge tiltrækkes af radikale bud-

skaber og kommer ind i en radikaliseringsproces, 

der i yderste konsekvens kan føre til egentlige 

terror handlinger.

En effektiv forebyggende indsats mod radikali-

sering må bero på ikke bare en tidlig, men også 

en bredspektret tilgang. PET samarbejder 

derfor med en række myndigheder for at under-

støtte deres muligheder for at identifi cere 

radikaliseringsprocesser samt selvstændigt at 

iværksætte forebyggende foranstaltninger. 

En central opgave for PET’s forebyggelsescen-

ter er desuden at varetage PET’s dialog med en 

række repræsentanter for etniske og religiøse 

minoriteter. Dialogens fokus er forebyggelse af 

terror og lokalmiljøets muligheder for at bidrage 

i den henseende. 

PET vil, baseret på egne erfaringer samt 

erfaringer fra udlandet, videreudvikle dialogen 

ved at udvide kredsen af dialogpartnere med 

yderligere repræsentanter for muslimske lokal-

miljøer i Danmark, der nyder social status og 

har mulighed for at øve indfl ydelse i relevante 

lokalsamfund. 

PET ønsker herigennem at styrke den “uenige 

dialog” ved også at indgå i dialog med personer, 

der repræsenterer kontroversielle holdninger. 

Ofte er det netop sådanne personer, der har 

størst mulighed for at holdningspåvirke unge, 

der er på vej ind i en radikaliseringsproces, i en 

ikke-voldelig retning.

PET har længe haft et tæt samarbejde med 

Kriminalforsorgen med henblik på at modvirke 

radikalisering i fængsler gennem en målret-

tet forebyggende indsats. Med udgangspunkt i 

det allerede etablerede samarbejde har PET og 

Kriminalforsorgen besluttet at iværksætte et 

systematisk uddannelsesprogram for fængsels-

personale, der skal sætte dem i stand til at 

identifi cere tegn på radikalisering, iværksætte 

præventive foranstaltninger og videregive rele-

vant information til PET. 

TERRORKONFERENCE 2007

Som led i den bredspektrede kontraterrorind-

sats var PET den 26.-27. april 2007 for tredje 

gang vært for en større konference. Titlen på 

konferencen var: “Radikalisering i Danmark – 

muligheder for tidlig, koordineret indsats”. 

Et væsentligt formål med konferencen var at 

samle personer fra forskellige myndigheder og 

offentlige institutioner, repræsentanter for 

foreninger og lokalsamfund, forskere mv., som 

på hver deres vis kan bidrage konstruktivt i 

den forbyggende indsats mod radikalisering og 

dermed også i yderste konsekvens mod poten-

Radikaliseringsforebyggende 

 indsats:

Samarbejde med og rådgivning af:

-  Politikredse og kommuner, f.eks. 

inden for rammerne af SSP-sam-

arbejdet

- Kriminalforsorgen

- Andre myndigheder

-  Repræsentanter for lokalmiljøer, 

interesseorganisationer og tros-

samfund
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tielle terrorhandlinger i Danmark. PET ønskede 

med konferencen at etablere en platform for 

dialog og generering af ideer i forhold til fælles 

udfordringer og reaktionsmuligheder på forskel-

lige niveauer i samfundet. 

Konferencen omfattede bl.a. tematiske gruppe-

drøftelser med det formål at identifi cere kon-

krete reaktionsmuligheder på tværs af deltager-

kredsens traditionelle ansvarsområder. 

Konferencen understregede vigtigheden af, at 

problemstillingen anskues tværfagligt og bred-

spektret, idet radikalisering foregår i brede dele 

af samfundet og kan være synlig i forskellige sam-

menhænge, og da der er mange forklaringsfakto-

rer, herunder politiske, sociale og psykologiske. 

Potentialet i at etablere egentlige partnerska-

ber med lokalsamfund og miljøer, hvor radikali-

sering kan fi nde sted, blev ligeledes drøftet på 

konferencen. Det blev understreget, at religion 

kan spille en rolle i at modvirke og forebygge 

radikalisering, og at det derfor kan være rele-

vant at samarbejde med mere kontroversielle 

religiøse personer og miljøer. 

På konferencen blev der generelt sat fokus 

på, at bred dialog og inklusion af alle borgere 

i  værdifællesskabet er en forudsætning for et 

sikkert samfund, idet det formodes, at personer, 

som oplever at være marginaliserede på for-

skellig vis, vil være mere tilbøjelige til at agere 

uden respekt for og i modstrid med samfundets 

grundlæggende værdier. En af de generelle 

observationer på konferencen var i forlængelse 

heraf, at indsatsen mod radikali sering og ind-

satsen for inklusion gennem en række initiativer 

på forskellige niveauer i samfundet er nært 

beslægtede og må tænkes sammen. 

Der blev på baggrund af konferencen udarbej-

det et idékatalog, der kan tjene som inspiration 

for myndigheder og offentlige institutioner 

samt foreninger og lokalsamfund i forbindelse 

med iværksættelse af initiativer, som kan være 

medvirkende til at forebygge radikalisering i 

Danmark.

Idékatalog samt referat fra konferencen kan 

læses på www.pet.dk/publikationer/konferencer. 

aspx.

UDDANNELSESINITIATIVER

Med henblik på at styrke samfundets samlede  

modstandskraft mod terrorisme og andre 

sikkerhedsmæssige trusler gennemfører PET 

en række uddannelsesinitiativer. Initiativerne 

omfatter bl.a. målrettede opmærksomhedsop-

læg, der skal sætte relevante myndigheder og 

private aktører i stand til at identifi cere even-

tuelle tegn på terrorplanlægning. Yder ligere 

udarbejdes skriftligt materiale i form af bro-

c hurer og vejledninger, der understøtter såvel 

opmærksomhedsinitiativerne som den rådgiv-

ning, der ydes fra PET’s rådgivningscenter.

Målgrupperne for uddannelsesinitiativerne er 

relevante offentlige og private aktører, bl.a. 

transportsektoren. Initiativerne udvikles og 

målrettes løbende til modtagerne, ligesom det 

sikres, at de når ud til alle relevante modtagere 

i samfundet. 



FOREBYGGENDE SIKKERHED OG BEREDSKAB               SIDE 69 

POLITIETS EFTERRETNINGSTJENESTE / ÅRSBERETNING 2006-2007

Som et særskilt uddannelsesinitiativ iværksatte 

PET i efteråret 2005 projektet “Politi Mod Ter-

ror” for at aktivere og inddrage politikredsene 

yderligere i terrorbekæmpelsen. Målet var at 

gøre den samlede politistyrke bedre rustet til 

at opfange terrorrelaterede indikationer i det 

daglige politiarbejde. Projektet er nu implemen-

teret og evalueret positivt. Politireformen i 2007 

har imidlertid givet anledning til en tilpasning af 

projektet for at sikre dets videreudvikling i den 

nye kredsstruktur.
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A. STRAFFELOVENS KAP. 12 OG 13

12. kapitel

Forbrydelser mod statens selvstændighed 

og sikkerhed

§ 98. Den, som foretager en handling, der sigter 

til ved udenlandsk bistand, ved magtanvendelse 

eller ved trussel derom at bringe den danske 

stat eller nogen del af denne under fremmed 

herredømme eller at løsrive nogen del af staten, 

straffes med fængsel indtil på livstid.

Stk. 2. Efter bestemmelsen i stk. 1 straffes 

også den, som med det nævnte formål iværk-

sætter mere omfattende sabotage, produk-

tions- eller trafi kstandsning, samt den, der 

deltager i sådan foranstaltning vidende om, 

hvortil handlingen sigter.

§ 99. Den, som foretager en handling, der sig-

ter til at påføre den danske stat eller nogen 

med den for krigstilfælde forbunden stat krig, 

besættelse eller andre fjendtligheder såsom 

blokade eller anden tvangsforanstaltning, eller 

som i øvrigt virker for, at den danske stats 

bestemmelsesfrihed ved udenlandsk bistand 

krænkes, straffes med fængsel indtil på livstid.

Stk. 2. Ved besættelse forstås her og andet-

steds i kapitlerne 12 og 13 fremmed besæt-

telse af dansk statsområde, når og sålænge 

den påtvinges landet ved magtanvendelse eller 

trussel derom.

§ 100. Den, som ved offentlige udtalelser til-

skynder til, eller som fremkalder øjensynlig fare 

for fjendtlige forholdsregler mod den danske 

stat, straffes med fængsel indtil 6 år.

Stk. 2. Den, som ved offentlige udtalelser til-

skynder til, eller som fremkalder øjensynlig fare 

for fremmed magts indblanding i den danske 

stats anliggender, straffes med bøde eller 

fængsel indtil 1 år.

§ 101. Den, som med krig, besættelse eller andre 

fjendtligheder for øje foretager nogen handling, 

hvorved bistand til fjenden forberedes, straffes 

med fængsel indtil 16 år.

§ 102. Den, som under krig eller besættelse 

yder fjenden bistand ved råd eller dåd eller 

til fremme af fjendtlig interesse svækker den 

danske stats eller dens forbundsfælles kamp-

dygtighed, straffes med fængsel indtil 16 år.

Stk. 2. Som bistand til fjenden anses således 

følgende forhold:

1)  Hvervning til eller tjenstgøring i fjendtlig krigs- 

eller besættelsesmagts væbnede styrker 

eller i tilknytning til disse virkende militære 

eller politimæssige korps eller lign ende korps 

eller organisationer. 

2)  Udførelse af hverv som civil funktionær 

under fjendtlig krigs- eller besættelsesmagts 

politi- eller fængselsvæsen, for så vidt 

hvervet omfatter deltagelse i afhøring eller 

bevogtning af fanger.

3)  Angiveri eller lignende medvirken til, at nogen 

af fjendtlig myndighed eller dermed samarbej-

dende organisation eller person anholdes 

eller udsættes for anholdelse eller overlast.

4)  Propaganda til fordel for fjendtlig krigs- eller 

besættelsesmagt, herunder virksomhed som 

udgiver, redaktør eller forretningsfører ved 

dagblad, tidsskrift, forlag eller pressebureau, 

der arbejder til fremme af fjendtlig inte-

resse.
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5)  Ydelse af væsentlig økonomisk støtte til 

fremme af propaganda af den under nr. 4 

nævnte art eller til parti eller organisation, 

der på utilbørlig måde samarbejder med den 

fjendtlige krigs- eller besættelsesmagt eller 

virker til fremme af dennes interesser.

Stk. 3. Har angiveri, jf. stk. 2, nr. 3, fundet sted 

under sådanne omstændigheder, at gernings-

manden har indset, at nogen derved blev udsat 

for overhængende fare for at miste livet, lide 

alvorlig skade på legeme eller helbred, blive 

ført ud af landet eller blive berøvet friheden 

i længere tid, eller er overtrædelse af §§ 245, 

246 eller 250 begået for derved at fremtvinge 

forklaring eller tilståelse eller i øvrigt som led 

i mishandling af fanger, kan fængsel på livstid 

idømmes.

§ 103. Den, som under krig eller besættelse eller 

under truende udsigt dertil misligholder en 

kontrakt, der vedrører de af den danske stat i 

den anledning trufne foranstaltninger, eller som 

på anden måde modvirker sådanne foranstalt-

ninger, straffes med fængsel indtil 3 år.

Stk. 2. Har misligholdelsen fundet sted af grov 

uagtsomhed, er straffen bøde eller fængsel 

indtil 4 måneder.

§ 104. Den, som på utilbørlig måde, direkte eller 

gennem mellemled, i erhvervsmæssig henseende 

samarbejder med fjendtlig krigs- eller besæt-

telsesmagt, straffes med bøde eller fængsel 

indtil 8 år.

Stk. 2. Strafansvar efter stk. 1 kan pålægges 

enhver, der har haft en ledende stilling i vedkom-

mende virksomhed. Strafansvar kan ligeledes 

pålægges andre i virksomheden beskæftigede 

personer, når der for deres vedkommende fore-

ligger en særlig stødende optræden.

Stk. 3. Ved afgørelsen af, om og i hvilken grad 

forholdet må anses for utilbørligt, vil foruden 

virksomhedens betydning for den fjendtlige 

krigs- eller besættelsesmagt navnlig være at 

tage i betragtning, hvorvidt vedkommende

1)  selv har været aktiv for at få forretnings-

forbindelse indledet, fortsat eller udvidet,

2)  i fjendens interesse på eget initiativ har 

foretaget en omlægning af virksomheden 

eller ydet eller forsøgt at yde større eller 

hurtigere produktion end påkrævet,

3)  har påkaldt fjendens bistand over for danske 

myndigheder til fremme af sine interesser,

4)  har hindret eller søgt at hindre danske 

myndigheder i at få fuld adgang til at blive 

bekendt med virksomhedens forhold eller

5)  har opnået eller søgt at opnå urimelig fortje-

neste eller andre fordele, der ikke har været 

forretningsmæssig rimeligt begrundede.

§ 105. Den, som under besættelse foretager en 

handling, der sigter til at formå besættelses-

magten eller nogen med denne samarbejdende 

organisation eller person til at krænke danske 

myndigheders bestemmelsesfrihed, eller som 

på utilbørlig måde udnytter forbindelse med 

besættelsesmagten eller nogen med denne 

samarbejdende organisation eller person til at 

skaffe sig eller andre særlig fordel, straffes 

med fængsel indtil 8 år.

§ 106. Den, som handler mod statens tarv under 

varetagelsen af et ham overdraget hverv til på 

statens vegne at forhandle eller afgøre noget 

med fremmed stat, straffes med fængsel indtil 

16 år.

§ 107. Den, som i fremmed magts eller organi-

sations tjeneste eller til brug for personer, der 

virker i sådan tjeneste, udforsker eller giver 

meddelelse om forhold, som af hensyn til danske 

stats- eller samfundsinteresser skal holdes 
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hemmelige, straffes, hvad enten meddelelsen er 

rigtig eller ej, for spionage med fængsel indtil 

16 år.

Stk. 2. Såfremt det drejer sig om de i § 109 

nævnte forhold, eller handlingen fi nder sted 

under krig eller besættelse, kan straffen stige 

indtil fængsel på livstid.

§ 108. Den, som, uden at forholdet falder ind 

under § 107, i øvrigt foretager noget, hvorved 

fremmed efterretningsvæsen sættes i stand til 

eller hjælpes til umiddelbart eller middelbart at 

virke inden for den danske stats område, straf-

fes med fængsel indtil 6 år.

Stk. 2. Såfremt det drejer sig om efterretnin-

ger vedrørende militære anliggender, eller virk-

somheden finder sted under krig eller besæt-

telse, kan straffen stige indtil fængsel i 12 år.

§ 109. Den, som røber eller videregiver meddel-

else om statens hemmelige underhandlinger, 

rådslagninger eller beslutninger i sager, hvorpå 

statens sikkerhed eller rettigheder i forhold til 

fremmede stater beror, eller som angår bety-

delige samfundsøkonomiske interesser over for 

udlandet, straffes med fængsel indtil 12 år.

Stk. 2. Foretages de nævnte handlinger uagt-

somt, er straffen bøde eller fængsel indtil 3 år.

§ 110. Den, som forfalsker, ødelægger eller bort-

skaffer noget dokument eller anden genstand, 

der er af betydning for statens sikkerhed eller 

rettigheder i forhold til fremmede stater, straf-

fes med fængsel indtil 16 år.

Stk. 2. Foretages de nævnte handlinger uagt-

somt, er straffen bøde eller fængsel indtil 3 år.

§ 110 a. Med bøde eller fængsel indtil 3 år 

straffes den, som forsætligt eller uagtsomt 

uden behørig tilladelse 

1)  beskriver, fotograferer eller på anden måde 

afbilder danske ikke almentilgængelige mili-

tære forsvarsanlæg, depoter, enheder, våben, 

materiel el.lign., eller som mangfoldiggør 

eller offentliggør sådanne beskrivelser eller 

afbildninger, 

2)  offentliggør bestemmelser, der vedrører 

danske stridskræfters mobilisering og andet 

krigsberedskab. 

Stk. 2. Med bøde straffes den, som forsætligt 

eller uagtsomt uden behørig tilladelse optager 

fotografi er fra luftfartøj over dansk statsom-

råde eller offentliggør sådanne ulovligt optagne 

fotografi er.

§ 110 b. Med fængsel indtil 8 år straffes den, 

som medvirker til neutralitetskrænkelser mod 

den danske stat fra en fremmed magts side.

§ 110 c. Den, som overtræder bestemmelser 

eller forbud, som i henhold til lov måtte være 

givet til værn for statens forsvars- eller neu-

tralitetsforanstaltninger, straffes med bøde 

eller fængsel indtil 4 måneder eller under sær-

ligt skærpende omstændigheder med fængsel 

indtil 3 år.

Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder 

eller under særligt skærpende omstændigheder 

med fængsel indtil 4 år straffes den, som over-

træder bestemmelser eller forbud, som i 

henhold til lov måtte være givet til gennemfør-

else af statens forpligtelser som medlem af 

Forenede Nationer.

Stk. 3. Med samme straf som i stk. 2 straffes 

den, der overtræder bestemmelser indeholdt 

i eller udstedt i medfør af forordninger, som er 
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vedtaget med hjemmel i artikel 60, 301 eller 308 

i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 

Fællesskab, og som tager sigte på helt eller 

delvis at afbryde eller indskrænke de fi nansielle 

eller økonomiske forbindelser med et eller fl ere 

lande uden for Den Europæiske Union eller på 

tilsvarende sanktioner over for enkeltpersoner, 

grupper af personer eller juridiske personer.

Stk. 4. Begås en forbrydelse som nævnt i stk. 1, 

2 eller 3 uagtsomt, er straffen bøde eller fæng-

sel indtil 2 år.

§ 110 d. Begås nogen af de i kapitlerne 25, 26 

og 27 omhandlede forbrydelser mod et fremmed 

statsoverhoved eller lederen af en fremmed 

diplomatisk mission, kan den der foreskrevne 

straf forhøjes med indtil det halve, medmindre 

forholdet er omfattet af kapitel 13.

§ 110 e. Med bøde eller fængsel indtil 2 år 

straffes den, der offentlig forhåner en frem-

med nation, en fremmed stat, dens fl ag eller 

andet anerkendt nationalmærke eller De Fore-

nede Nationers eller Det Europæiske Råds fl ag.

§ 110 f. De i dette kapitel omhandlede forbry-

delser er i alle tilfælde genstand for offentlig 

påtale, der sker efter justitsministerens påbud.

13. kapitel

Forbrydelser mod statsforfatningen og de 

 øverste statsmyndigheder m.v.

§ 111. Den, som foretager en handling, der sigter 

til ved udenlandsk bistand, ved magtanvendelse 

eller trussel derom at forandre statsforfatnin-

gen eller sætte den ud af kraft, straffes med 

fængsel indtil på livstid.

§ 112. Den, som foretager nogen handling, der 

sigter til at berøve kongen eller den, der med 

hjemmel i forfatningen fører regeringen, livet, 

straffes med fængsel ikke under 6 år.

§ 113. Den, som antaster Folketingets sikker-

hed eller frihed eller i øvrigt foretager nogen 

handling, der sigter til ved magtanvendelse eller 

trussel derom at aftvinge Folketinget nogen 

beslutning eller hindre det i frit at udøve sin 

virksomhed, straffes med fængsel indtil 16 år 

eller under skærpende omstændigheder på 

livstid.

Stk. 2. Samme straf kommer til anvendelse på 

den, der på tilsvarende måde angriber eller øver 

tvang mod kongen eller den, der med hjemmel 

i forfatningen fører regeringen, eller mod mini-

strene, Rigsretten eller Højesteret.

§ 114. For terrorisme straffes med fængsel  

indtil på livstid den, som med forsæt til at 

skræmme en befolkning i alvorlig grad eller 

uretmæssigt at tvinge danske eller udenland-

ske offentlige myndigheder eller en interna-

tional organisation til at foretage eller undlade 

at foretage en handling eller at destabilisere 

eller ødelægge et lands eller en international 

organisations grundlæggende politiske, forfat-

ningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæs-

sige strukturer begår en eller fl ere af følgende 

handlinger, når handlingen i kraft af sin karakter 

eller den sammenhæng, hvori den begås, kan 

tilføje et land eller en international organisation 

alvorlig skade:

1) Manddrab efter § 237.

2) Grov vold efter § 245 eller § 246.

3) Frihedsberøvelse efter § 261.

4)  Forstyrrelse af trafi ksikkerheden efter § 184, 

stk. 1, retsstridige forstyrrelser i driften af 

almindelige samfærdselsmidler m.v. efter § 

193, stk. 1, eller groft hærværk efter § 291, 

stk. 2, hvis disse overtrædelser begås på en 

POLITIETS EFTERRETNINGSTJENESTE / ÅRSBERETNING 2006-2007



SIDE 74               BILAG

måde, der kan bringe menneskeliv i fare eller 

forårsage betydelige økonomiske tab.

5) Kapring af transportmidler efter § 183 a.

6)  Grove våbenlovsovertrædelser efter § 192 a 

eller lov om våben og eksplosivstoffer § 10, 

stk. 2.

7)  Brandstiftelse efter § 180, sprængning, 

spredning af skadevoldende luftarter, over-

svømmelse, skibbrud, jernbane- eller anden 

transportulykke efter § 183, stk. 1 og 2, 

sundhedsfarlig forurening af vandforsyningen 

efter § 186, stk. 1, sundhedsfarlig forurening 

af ting bestemt til almindelig udbredelse m.v. 

efter § 187, stk. 1.

8)  Besiddelse eller anvendelse m.v. af radioak-

tive stoffer efter § 192 b.

Stk. 2. På samme måde straffes den, som med 

det i stk. 1 nævnte forsæt transporterer våben 

eller eksplosivstoffer.

Stk. 3. Endvidere straffes på samme måde den, 

der med det i stk. 1 nævnte forsæt truer med 

at begå en af de i stk. 1 og 2 nævnte handlinger.

§ 114 a. Begås en af de i nr. 1-6 nævnte hand-

linger, uden at forholdet omfattes af § 114, kan 

straffen overstige den højeste for lovovertræ-

delsen foreskrevne straf med indtil det halve. 

Hvis den højeste straf, der er foreskrevet for den 

pågældende handling, er mindre end 4 års fæng-

sel, kan straffen dog stige til fængsel indtil 6 år. 

1)  Overtrædelse af § 180, § 181, stk. 1, § 183, 

stk. 1 eller 2, § 183 a, § 184, stk. 1, § 192 a, 

stk. 2, § 193, stk. 1, §§ 237, 244, 245, 246, 250, 

§ 252, stk. 1, § 266, § 288 eller § 291, stk. 1 

eller 2, når handlingen er omfattet af arti-

kel 1 i konventionen af 16. december 1970 

om bekæmpelse af ulovlig bemægtigelse af 

luftfartøjer, artikel 1 i konventionen af 23. 

september 1971 til bekæmpelse af ulovlige 

handlinger mod den civile luftfarts sikker-

hed eller artikel II i protokollen af 24. februar 

1988 til bekæmpelse af ulovlige voldshandlin-

ger i lufthavne, der betjener den internatio-

nale civile luftfart. 

2)  Overtrædelse af § 180, § 181, stk. 1, § 183, 

stk. 1 eller 2, § 184, stk. 1, §§ 237, 244, 245, 

246, 250, § 252, stk. 1, § 260, § 261, stk. 1 

eller 2, § 266 eller § 291, stk. 1 eller 2, når 

handlingen er omfattet af artikel 2 i konven-

tionen af 14. december 1973 om forebyggelse 

af og straf for forbrydelser mod internatio-

nalt beskyttede personer, herunder diplo-

matiske repræsentanter. 

3)  Overtrædelse af § 261, stk. 1 eller 2, når 

handlingen er omfattet af artikel 1 i den 

internationale konvention af 17. december 

1979 imod gidseltagning. 

4)  Overtrædelse af § 180, § 181, stk. 1, § 183, 

stk. 1 eller 2, § 186, stk. 1, § 192 a, stk. 2,  

§§ 192 b, 237, 244, 245, 246, 260, 266, 276, 

278, 279, 279 a, 281, 288 eller § 291, stk. 

2, når handlingen er omfattet af artikel 7 

i IAEA-konventionen (Det Internationale 

Atomenergiagenturs konvention) af 26. okto-

ber 1979 om fysisk beskyttelse af nukleare 

materialer. 

5)  Overtrædelse af § 180, § 181, stk. 1, § 183, 

stk. 1 eller 2, § 183 a, § 184, stk. 1, § 192 a, 

stk. 2, § 193, stk. 1, §§ 237, 244, 245, 246, 

§ 252, stk. 1, §§ 260, 266, 288 eller § 291, 

stk. 1 eller 2, når handlingen er omfattet af 

artikel 3 i konventionen af 10. marts 1988 

til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod 

søfartssikkerheden eller artikel 2 i proto-

kollen af 10. marts 1988 til bekæmpelse af 

ulovlige handlinger mod sikkerheden for fast-

g jorte platforme, der befi nder sig på konti-

nentalsokkelen. 

6)  Overtrædelse af § 180, § 181, stk. 1, § 183, 

stk. 1 eller 2, § 183 a, § 184, stk. 1, § 186, stk. 

1, § 192 a, stk. 2, § 193, stk. 1, §§ 237, 244, 

245, 246, 250, § 252, stk. 1, § 266 eller § 291, 

stk. 2, når handlingen er omfattet af artikel 2 
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i den internationale konvention af 15. decem-

ber 1997 til bekæmpelse af terrorbombninger. 

§ 114 b. Med fængsel indtil 10 år straffes den, som 

1) direkte eller indirekte yder økonomisk støtte til, 

2)  direkte eller indirekte tilvejebringer eller ind-

samler midler til eller 

3)  direkte eller indirekte stiller penge, andre 

formuegoder eller fi nansielle eller andre 

lignen de ydelser til rådighed for 

en person, en gruppe eller en sammenslutning, 

der begår eller har til hensigt at begå handlinger 

omfattet af § 114 eller § 114 a. 

§ 114 c. Med fængsel indtil 10 år straffes den, 

som hverver en person til at begå eller fremme 

handlinger omfattet af § 114 eller § 114 a eller 

til at slutte sig til en gruppe eller sammenslut-

ning for at fremme, at gruppen eller sammen-

slutningen begår handlinger af denne karakter. 

Under særlig skærpende omstændigheder kan 

straffen stige til fængsel indtil 16 år. Som sær-

lig skærpende omstændigheder anses navnlig 

tilfælde, hvor der er tale om overtrædelser af 

systematisk eller organiseret karakter. 

Stk. 2. Med fængsel indtil 6 år straffes den, 

som hverver en person til at begå eller fremme 

handlinger omfattet af § 114 b eller til at slutte 

sig til en gruppe eller sammenslutning for at 

fremme, at gruppen eller sammenslutningen 

begår handlinger af denne karakter. 

Stk. 3. Med fængsel indtil 6 år straffes den, som 

lader sig hverve til at begå handlinger omfattet 

af § 114 eller § 114 a. 

§ 114 d. Med fængsel indtil 10 år straffes den, 

som træner, instruerer eller på anden måde 

oplærer en person til at begå eller fremme 

handlinger omfattet af § 114 eller § 114 a med 

viden om, at personen har til hensigt at anvende 

færdighederne til dette formål. Under særlig 

skærpende omstændigheder kan straffen stige 

til fængsel indtil 16 år. Som særlig skærpende 

omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor 

der er tale om overtrædelser af systematisk 

eller organiseret karakter. 

Stk. 2. Med fængsel indtil 6 år straffes den, som 

træner, instruerer eller på anden måde oplærer 

en person til at begå eller fremme handlinger 

omfattet af § 114 b med viden om, at personen 

har til hensigt at anvende de tillærte færdighe-

der til dette formål. 

Stk. 3. Med fængsel indtil 6 år straffes den, som 

lader sig træne, instruere eller på anden måde 

oplære til at begå handlinger omfattet af § 114 

eller § 114 a. 

§ 114 e. Med fængsel indtil 6 år straffes den, 

som i øvrigt fremmer virksomheden for en 

person, en gruppe eller en sammenslutning, der 

begår eller har til hensigt at begå handlinger 

omfattet af §§ 114, 114 a, 114 b, 114 c eller 114 d. 

§ 114 f. Den, som, uden at forholdet omfattes 

af §§ 114-114e, deltager i eller yder væsentlig 

økonomisk støtte eller anden væsentlig støtte 

til korps, gruppe eller sammenslutning, der har 

til hensigt ved magtanvendelse at øve indfl y-

delse på offentlige anliggender eller fremkalde 

forstyrrelse af samfundsordenen, straffes med 

fængsel indtil 6 år.

§ 114 g. Den, som, uden at forholdet omfat-

tes af §§ 114-114 f, deltager i en ulovlig militær 

organisation eller gruppe, straffes med bøde 

eller fængsel indtil 2 år.

§ 114 h. Med fængsel indtil 6 år straffes den, 

der under skærpende omstændigheder i strid 

med lovgivningen om ikke spredning af masse-

ødelæggelsesvåben m.v.

1)  udfører produkter med dobbelt anvendelse 

uden tilladelse,
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2)  til brug for myndighedernes afgørelser om 

produkter med dobbelt anvendelse giver 

urigtige eller vildledende oplysninger eller 

fortier oplysninger af betydning for sagens 

afgørelse eller

3)  handler i strid med vilkår, der er fastsat i 

myndighedernes afgørelser om produkter 

med dobbelt anvendelse.

§ 115. Begås, uden at forholdet falder ind under 

§§ 112 og 113, nogen af de i kapitlerne 25, 26 og 

27 omhandlede forbrydelser mod kongen eller 

den, der med hjemmel i forfatningen fører rege-

ringen, forhøjes de i de nævnte bestemmelser 

foreskrevne straffe indtil det dobbelte.

Stk. 2. Begås nogen af de nævnte forbrydelser 

mod dronningen, enkedronningen eller tron-

følgeren, kan straffen forhøjes med indtil det 

halve.

§ 116. Den, som hindrer foretagelsen af valg til 

Folketinget, Færøernes lagting eller til kommu-

nale eller andre offentlige råd eller myndigheder 

eller gør forsøg herpå, eller som forvansker et 

valgs udfald eller umuliggør opgørelsen, straffes 

med fængsel indtil 6 år.

Stk. 2. Samme straf fi nder anvendelse, når 

sådanne handlinger foretages ved lovhjemlede 

umiddelbare stemmeafgivninger 

i offentlige anliggender.

§ 117. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes 

den, som ved de i § 116 omhandlede valg eller 

stemmeafgivninger

1)  uberettiget skaffer sig eller andre adgang 

til at deltage i afstemningen,

2)  ved ulovlig tvang (§ 260), ved frihedsberøvelse 

eller ved misbrug af overordnelsesforhold 

søger at formå nogen til at stemme på en 

bestemt måde eller til at undlade at stemme,

3)  ved svig bevirker, at nogen mod sin hensigt 

afholder sig fra at stemme, eller at hans 

stemmeafgivning bliver ugyldig eller virker 

anderledes end tilsigtet,

4)  yder, lover eller tilbyder formuefordel for at 

påvirke nogen til at stemme på en vis måde 

eller til at undlade at stemme,

5)  modtager, fordrer eller lader sig tilsige 

formuefordel for at stemme på en vis måde 

eller for at undlade at stemme.

§ 118. Den, som ved magtanvendelse eller trussel 

derom eller under udnyttelse af frygt for frem-

med magts indgriben hindrer eller søger at hin-

dre offentlige myndigheder i den frie udøvelse 

af deres virksomhed, straffes, når handlingen 

foretages med det formål at øve indfl ydelse på 

offentlige anliggender eller fremkalde forstyrrel se 

af samfundsordenen, med fængsel indtil 12 år.

Stk. 2. Samme straf fi nder anvendelse på den, 

som i den i stk. 1 nævnte hensigt og ved anven-

delse af de der nævnte midler alvorligt krænker 

ytringsfriheden eller hindrer foreninger eller 

andre sammenslutninger i frit at udøve deres 

lovlige virksomhed.

Stk. 3. Med samme straf anses endvidere den, 

der i den i stk. 1 nævnte hensigt og under 

anvendelse af de der nævnte midler begår den 

i § 193 omhandlede forbrydelse eller lignende 

almenskadelig handling.

§ 118 a. De i §§ 111-115 og 118 omhandlede for-

brydelser er i alle tilfælde genstand for offent-

lig påtale, der sker efter justitsministerens 

påbud.
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 B.  LOV NR. 378 AF 6. JULI 1988 OM 

 ETAB LERING AF ET UDVALG OM 

FORSVARETS OG POLITIETS 

EFTERRETNINGSTJENESTER

Lov om etablering af et udvalg om forsvarets 

og politiets efterretningstjenester

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde 

 Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort 

samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Med det formål at have indseende med 

forsvarets og politiets efterretningstjenester 

etableres et udvalg.

Stk. 2. Udvalget udgøres af 5 folketingsmedlem-

mer udpeget af de folketingspartier, som har 

sæde i Folketingets Præsidium. Udvalget vælger 

selv sin formand.

Stk. 3. Hvert medlem af udvalget kan foranle-

dige udvalget indkaldt til møde. Endvidere kan 

drøftelse i udvalget fi nde sted efter ønske fra 

regeringen.

Stk. 4. Til udvalget knyttes en sekretær, som 

ikke er medlem af Folketinget. Sekretæren skal 

stå i fast tjenesteforhold til Folketinget.

§ 2. Regeringen underretter udvalget om ind-

hol det af de retningslinier, der er gældende for 

efter retningstjenesternes virksomhed. Endvi-

dere holder regeringen udvalget orienteret om 

væsentlige omstændigheder af sikkerhedsmæs-

sig karakter eller vedrørende udenrigspolitiske 

spørgsmål, som er af betydning for efterretnings-

tjenesternes virksomhed. Denne orientering 

sker under hensyntagen til de særlige forhold, 

som gør sig gældende for efterretningsvirksom-

hed.

§ 3. Udvalget kan enten mundtligt eller skriftligt 

over for regeringen tilkendegive sin opfattelse 

vedrørende de spørgsmål, som tages under 

behandling i udvalget.

§ 4. Den bevillingsmæssige kontrol med efter-

retningstjenesterne er ikke omfattet af udval-

gets indseende. Udvalget kan dog i forbindelse 

med indhentning af oplysninger hos regeringen 

blive g jort bekendt med generelle bevillings-

mæssige forhold i relation til efterretningstje-

nesterne.

§ 5. Udvalgets medlemmer og sekretær er 

forpligtede til at bevare tavshed om, hvad de 

erfarer i udvalget.

§ 6. Loven træder i kraft den 1. august 1988.

Givet på Marselisborg Slot, den 6. juli 1988

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Erik Ninn-Hansen
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C.  BESTEMMELSER OM POLITIETS 

 EFTERRETNINGSTJENESTE AF 

9. MAJ 1996

I. Politiets Efterretningstjenestes formål.

Politiets Efterretningstjenestes formål er at 

overvåge, forebygge og modvirke foretagender 

og handlinger, som må antages at rumme en 

fare for rigets selvstændighed og sikkerhed og 

den lovlige samfundsorden, herunder i første 

række de i straffelovens kapitel 12 (forbrydelser 

mod statens selvstændighed og sikkerhed) og 

kapitel 13 (forbrydelser mod statsforfatningen 

og de øverste statsmyndigheder mv.) omhand-

lede forbrydelser.

II.  Politiets Efterretningstjenestes 

organisation.

Ledelsen og ansvaret for gennemførelsen af 

de opgaver, som Justitsministeriet har pålagt 

Politiets Efterretningstjeneste, påhviler che-

fen for Politiets Efterretningstjeneste.

Det påhviler chefen for Politiets Efterretnings-

tjeneste til enhver tid af holde Justitsministe-

riet direkte underrettet om alle forhold af 

betydning for landets indre sikkerhed og i det 

hele om alle forhold af væsentlig betydning inden 

for efterretningstjenestens virksomhed , herun-

der om alle vigtigere enkeltsager og kontakter 

med inden- eller udenlandske myndigheder.

III. Politiets Efterretningstjenestes opgaver.

Efterretningstjenestens arbejdsområder følger 

af det angivne formål og omfatter navnlig føl-

gende opgaver:

1.  Efterforskning angående de i straffelovens 

kapitler 12 og 13 omhandlede forbrydelser, 

herunder:

A. Fremmed efterretningsvirksomhed.

Handlinger, der angriber eller truer statens 

sikkerhed, jf. straffelovens kapitel 12, herunder 

særligt fremmede magters eller organisationers 

ulovlige efterretningsvirksomhed, jf. straffe-

lovens §§ 107 og 108.

Efterforskningen skal her – som i øvrigt – ske 

med respekt for sædvanlig diplomatisk og 

journalistisk virksomhed samt for lovlig politisk 

virksomhed.

B. Ekstremisme.

Ekstremistiske grupperingers handlinger, der 

angriber eller truer statens indre sikkerhed og 

den demokratiske samfundsorden, eller som 

hindrer eller undergraver folkestyrets funktio-

ner, jf. straffelovens kapitel 13, særligt § 114.

C. Terrorisme.

Alvorlig kriminalitet eller trussel om alvorlig kri-

minalitet, der – normalt med angiveligt politisk 

motiv – anvendes som middel til at gennem-

tvinge krav mod myndigheder eller private eller 

til at fremkalde forstyrrelse af samfundsorde-

nen.

D. Organiseret alvorlig kriminalitet.

Organiseret kriminalitet, der ved sin grovhed , 

internationale relationer, eller gennem sit 

formål truer statens sikkerhed eller samfunds-

ordenen, eller som hindrer eller undergraver 

folkestyrets funktioner, jf. straffelovens kapitel 

13, særligt §§ 114 og 118.

E. International våbenhandel mv.

Alvorligere sager vedrørende overtrædelse af 

våbenlovgivningen, særligt hvor det må befryg-

tes, at kriminaliteten er organiseret.
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F. Proliferation.

Ulovlig spredning af produkter og teknologi, der 

kan anvendes til våbenfremstilling mv., herunder 

specielt masseødelæggelsesvåben.

G. Internationale embargoer.

Overtrædelse af internationale embargoer mv., 

jf. særligt straffelovens § 110 c, i det omfang 

sagerne må antages at have en efterretnings-

mæssig interesse.

2. Sikkerhedsmæssig bistand og rådgivning.

Politiets Efterretningstjeneste skal yde bistand 

og rådgivning til offentlige myndigheder ved-

rørende sikkerhedsmæssige forhold, herunder 

EDB-sikkerhed. Lignende bistand og rådgivning 

kan ydes til private, såfremt der består en 

offentlig beskyttelsesinteresse.

Bistanden og rådgivningen omfatter planlæg-

ning og gennemførelse af forholdsregler til 

sikring mod spionage, sabotage, infi ltration og 

lignende, jf. særligt Statsministeriets cirkulære 

af 1. november 1986 vedrørende sikkerhedsbe-

skyttelse af oplysninger, der er af fælles inte-

resse for NATO-landene, eller hvor der i øvrigt 

består en offentlig beskyttelsesinteresse.

Politiets Efterretningstjeneste foretager 

– efter begæring fra vedkommende ministerium 

eller styrelse – personundersøgelser, når per-

soner påtænkes bemyndiget til indsigt i klassifi -

cerede dokumenter (sikkerhedsgodkendt). Bela-

stende oplysninger må kun videregives efter 

konkret vurdering af oplysningernes betydning 

for sikkerhedsgodkendelse. Sager vedrørende 

videregivelse af belastende oplysninger skal 

forelægges Kontroludvalget vedrørende regi-

strering og videregivelse af oplysninger i over-

ensstemmelse med de særlige regler af 8. juni 

1964, der er fastlagt for dette udvalg.

3.  Personbeskyttelses- og andre 

sikkerhedsopgaver.

Politiets Efterretningstjeneste vurderer 

løbende sikkerheden for Kongehuset, regerin-

gens medlemmer, ledende offentlige danske 

personer og visse udenlandske besøgende 

("VIP-personer"). Politiets Efterretningstjene-

ste deltager i løsningen af personbeskyttel-

sesopgaver efter en særlig instruks. Politiets 

Efterretningstjeneste vurderer løbende sik-

kerheden for udenlandske diplomatiske repræ-

sentationer og internationale organisationer 

i Danmark og forestår kontakten mellem disse 

og danske myndigheder i sikkerhedsspørgsmål.

4. Flysikkerhed.

Politiets Efterretningstjeneste vurderer 

løbende sikkerheden omring den civile luftfart 

i Danmark og samarbejder med luftfartsmyn-

digheder og lufthavne om iværksættelse af 

sikkerhedsforanstaltninger omkring den civile 

luftfart.

IV.  Politiets Efterretningstjenestes 

efterforskning

Politiets Efterretningstjeneste skal udvise stor 

forsigtighed med anvendelsen af det tilveje-

bragte materiale, og oplysningers rigtighed må 

– så vidt det er muligt – efterprøves.

Indgribende efterforskningsskridt, herunder 

indgreb i meddelelseshemmeligheden, skal i 

hvert enkelt tilfælde godkendes af chefen for 

Politiets Efterretningstjeneste eller i dennes 

fravær af chefens stedfortræder. Såfremt 

det pågældende efterforskningsskridt kræver 

retskendelse, skal denne godkendelse fi nde sted, 

forinden sagen forelægges for retten i overen-

stemmelse med retsplejelovens regler.

Såfremt efterforskningen fører til, at en person 

skal sigtes, skal den stedlige politimester (politi-

direktøren) underrettes – medmindre andet i 

det enkelte tilfælde bestemmes af justitsmini-
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steren. Efterforskningen gennemføres her efter 

under ledelse af den stedlige politimester (politi -

direktøren), men i forståelse og samarbejde 

med Politiets Efterretningstjeneste.

V. Registrering.

A. Registreringens formål.

Politiets Efterretningstjeneste skal indsamle og 

bearbejde oplysninger, der er eller kunne være 

af betydning for løsningen af de ovennævnte 

opgaver.

B. Personregistrering.

Registrering af personoplysninger skal indskræn-

kes til det absolut påkrævede.

Registrering af danske statsborgere må ikke 

ske alene på grundlag af lovlig politisk virksom-

hed. Alle sager vedrørende nyregistrering af 

danske statsborgere skal forelægges for kon-

troludvalget vedrørende registrering og videre-

givelse af oplysninger.

VI. Samarbejde med andre myndigheder.

A. Danske myndigheder.

Politiets Efterretningstjeneste skal løse de oven-

for angivne opgaver i nært samarbejde med 

berørte nationale myndigheder, særligt det 

øvrige politi.

B. Udenlandske myndigheder.

Politiets Efterretningstjeneste samarbejder i 

fornødent omfang med udenlandske politi-, sik-

kerheds- og efterretningstjenester om løsnin-

gen af de ovennævnte opgaver.

VII. Ikrafttræden mv.

Disse bestemmelser, der omgående træder 

i kraft, træder i stedet for justitsministerens 

instruks af 30. november 1953 til chefen for 

Politiets Efterretningstjeneste, idet sidst-

nævn te instruks samtidig ophæves.

D.  WAMBERGUDVALGETS 

KOMMIS SORIUM AF 1964

Afskrift:

Regler for udvalget, som skal føre tilsyn med 

politiets efterretningstjenestes registrering og 

videregivelse af oplysninger.

1.  Udvalget nedsættes af regeringen. Det 

består af en formand og 3 andre medlemmer. 

I udvalgets forhandlinger deltager en repræ-

sentant for politiets efterretningstjeneste 

samt direktøren for udenrigsministeriet og 

departementscheferne i justitsministeriet 

og forsvarsministeriet (se note). Det er alene 

udvalgets medlemmer, der afgør de udvalget 

forelagte sager.

2.  Udvalget har til opgave at føre tilsyn med 

politiets efterretningstjenestes registrering 

og videregivelse af oplysninger.

3.  Udvalget holdes underrettet om de til enhver 

tid fulgte retningslinier for registrering.

4.  I tilfælde, hvor efterretningstjenesten påtæn-

ker i anledning af forespørgsel for en styrelse 

at videregive foreliggende oplysninger 

vedrør ende enkeltpersoner, forelægges 

sagen forinden for udvalget til godken-

delse af, at oplysningerne videregives. 

Tilsvarende forelæggelse sker, såfremt efter-

retningstjenesten påtænker til vedkommende 

styrelse at videregive modtagne oplysninger 

vedrørende personer, der allerede er god-

kendt til behandling af klassifi cerede sager.

5.  I tilfælde af stemmelighed inden for udvalget 

er formandens stemme afgørende.

6.  Ethvert spørgsmål vedrørende punkterne 3 

og 4 kan af udvalget eller et medlem af dette 

forelægges for justitsministeren.

Note:

Praksis har dog i en lang årrække været, at departementschef-

erne i Justitsministeriet og Forsvarsministeriet samt direktøren 

for Udenrigsministeriet ikke har deltaget i udvalgets ordinære 

møder, hvor der forelægges sager uden principiel betydning.
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F. RETSPLEJELOVEN

Kapitel 66

Sigtede og hans forsvar

§ 729 a. Sigtede er berettiget til at vælge en 

forsvarer, jf. § 730. Offentlig forsvarer beskikkes 

efter reglerne i §§ 731-735.

Stk. 2. Retten meddeler forsvareren kopi af 

ind førsler i retsbøgerne vedrørende sagen. 

Forsvareren kan gøre sigtede bekendt med 

kopierne, medmindre andet følger af §§ 748 og 

848. Retten kan pålægge forsvareren ikke at 

overlevere kopierne til sigtede eller andre, hvis 

det må befrygtes, at kopierne vil blive benyttet 

på retsstridig måde.

Stk. 3. Forsvareren har adgang til at gøre sig 

bekendt med det materiale, som politiet har 

tilvejebragt til brug for den sag, som sigtelsen 

angår. Forsvareren skal have udleveret kopi af 

materialet, i det omfang det uden ulempe kan 

kopieres. Forsvareren må ikke uden politiets 

samtykke overlevere det modtagne materiale til 

sigtede eller andre. Politiet giver samtykke, hvis 

det fi ndes ubetænkeligt. Med hensyn til mate-

riale, der er omfattet af § 877, stk. 1 og stk. 2, 

nr. 5, kan samtykke dog kun nægtes af de i 

stk. 4 nævnte grunde.

Stk. 4. Hvis det er nødvendigt af hensyn til frem -

mede magter, til statens sikkerhed, til sagens 

opklaring, til tredjemand eller til efterforsknin-

gen af en anden verserende sag om en lovover-

trædelse, som efter loven kan straffes  med 

fængsel i 6 år eller derover, eller som udgør en 

forsætlig overtrædelse af straffelovens kapitler 

12 eller 13, kan politiet give forsvareren pålæg 

om ikke at videregive de oplysninger, som forsvar-

eren har modtaget fra politiet. Pålægget kan 

udstrækkes, indtil tiltalte har afgivet forklaring 

under domsforhandlingen.

E.  REGERINGSERKLÆRINGEN AF 

30.SEPTEMBER 1968

Afskrift:

“Regeringen har i dag besluttet, at registrering 

af danske statsborgere ikke længere må finde 

sted alene på grundlag af lovlig politisk virksom-

hed.

At sådanne registreringer hidtil har fundet sted 

har ofte givet anledning til debat både under 

den nuværende og tidligere regering. Det beror 

naturligvis på et skøn, om registreringer af 

denne art er nødvendige. De sikkerhedsmæssige 

hensyn står her over for hensynet til, at den 

enkelte borger frit kan udfolde sig.

Principielt må det erkendes, at en virksomhed, 

der holder sig inden for de grænser, der er 

afstukket ved lovgivningen, ikke bør give anled-

ning til registrering hos politiet. Efter at have 

afvejet disse modstående hensyn har regerin-

gen fundet det forsvarligt efter omstændighe-

derne at opgive registrering alene på grundlag 

af lovlig politisk virksomhed.

Såfremt der fra tidligere måtte være regi-

strerede oplysninger af denne art, vil de blive 

tilintetg jort.”
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§ 729 c. Retten kan efter anmodning fra poli-

tiet bestemme, at reglerne om forsvarerens og 

sigtedes ret til aktindsigt efter §§ 729 a og 729 

b fraviges, hvis det er påkrævet af hensyn til

1)  fremmede magter,

2)  statens sikkerhed,

3)  sagens opklaring,

4)  tredjemands liv eller helbred,

5)  efterforskning af en anden verserende sag 

om en lovovertrædelse, som efter loven kan 

straffes med fængsel i 6 år eller derover, 

eller som udgør en forsætlig overtrædelse 

af straffelovens kapitler 12 eller 13, eller

6)  beskyttelse af fortrolige oplysninger om poli-

tiets efterforskningsmetoder.

Stk. 2. Afgørelse efter stk. 1 kan ikke træffes, 

hvis det giver anledning til væsentlige betænke-

ligheder for varetagelsen af sigtedes forsvar.

Stk. 3. Gør hensyn som nævnt i stk. 1 sig kun 

gældende for en del af materialet, skal forsvar-

eren eller sigtede gøres bekendt med det øvrige 

indhold af materialet.

Stk. 4. Afgørelsen træffes ved kendelse. I kendel-

sen anføres de konkrete omstændigheder i 

sagen, der begrunder en fravigelse fra §§ 729 a 

og 729 b. Træffer retten afgørelse om, at fra-

vigelsen skal gælde indtil videre, skal retten på 

ny vurdere fravigelsen, før domsforhandlingen 

indledes. Træffer retten afgørelse om, at fravi-

gelsen skal gælde i et nærmere fastsat tidsrum, 

kan afgørelsen forlænges ved senere kendelse. 

Rettens afgørelse kan kæres.

Stk. 5. Inden retten træffer afgørelse, skal der 

beskikkes en advokat for sigtede, og advokaten 

skal have lejlighed til at udtale sig. Advokaten 

beskikkes fra den særlige kreds af advokater, 

der er nævnt i § 784, stk. 2. Advokaten skal 

underrettes om alle retsmøder, der afholdes 

med henblik på at opnå rettens kendelse om 

fravigelse fra §§ 729 a og 729 b, og er beret-

tiget til at overvære disse samt til at gøre sig 

bekendt med det materiale, som politiet har 

tilvejebragt til brug for den sag, som sigtelsen 

angår. § 785, stk. 1, 2.-5.pkt., og stk 2, fi nder 

tilsvarende anvendelse.
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